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Lêi nãi ®Çu 

 

Qui ®Þnh kÜ thuËt nµy x¸c ®Þnh líp c¬ b¶n (Líp 1) cña bèn líp thÎ ph©n ®Þnh b»ng tÇn sè sãng. 

CÊu tróc cña líp nµy ®îc m« t¶ nh sau: 

 

Líp 1: ThÎ ph©n ®Þnh (qui ®Þnh) 

ThÎ cã sù ph©n t¸n ngîc trë l¹i bÞ ®éng víi c¸c ®Æc tÝnh tèi thiÓu nh sau: 

- Mét ®Çu ph©n ®Þnh EPC 

- Mét ®Çu ph©n ®Þnh thÎ (TID) 

- Mét chøc n¨ng “huû diÖt“ lµm háng thÎ vÜnh viÔn  

- KiÓm so¸t qu¸ tr×nh ®îc b¶o vÖ b»ng tõ khãa tïy chän, vµ 

- Bé nhí cña ngêi sö dông tïy chän. 

 

Sù h¹n chÕ cña líp (qui ®Þnh) 

C¸c thÎ líp 2, líp 3, líp 4 hoÆc líp cao h¬n ph¶i kh«ng m©u thuÉn víi sù ho¹t ®éng cña, hoÆc 

còng kh«ng lµm gi¶m cÊp thùc hiÖn ance cña c¸c thÎ líp 1 trong cïng mét m«i trêng RF. 

 

ThÎ líp cao h¬n (tham kh¶o) 

Sù m« t¶ vÒ líp díi ®©y cho ta mét vÝ dô vÒ c¸c ®Æc tÝnh cña thÎ líp cao h¬n cã thÓ ®îc m« t¶: 

 

Líp 2: ThÎ cã chøc n¨ng cao h¬n 

C¸c thÎ bÞ ®éng víi c¸c ®Æc tÝnh cã thÓ thÊy tríc sau ®©y vît trªn hay vît ra ngoµi giíi h¹n 

nh÷ng ®Æc tÝnh cña thÎ líp 1: 

- Mét TID më réng 

- Bé nhí cña ngêi sö dông ®îc më réng 

- KiÓm so¸t qu¸ tr×nh ®îc x¸c nhËn, vµ 

- C¸c ®Æc tÝnh bæ sung (TBD) nh sÏ ®îc x¸c ®Þnh trong qui ®Þnh kÜ thuËt cña Líp 2. 

 

Líp 3: ThÎ b¸n bÞ ®éng 

C¸c thÎ b¸n bÞ ®éng víi c¸c ®Æc tÝnh cã thÓ thÊy tríc sau ®©y vît trªn hay vît ra ngoµi giíi 

h¹n nh÷ng ®Æc tÝnh cña thÎ líp 2: 

- Mét nguån n¨ng lîng néi bé, vµ  

- circuitry cã chiÒu hîp nhÊt. 
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Líp 4: ThÎ chñ ®éng  

ThÎ chñ ®éng víi c¸c ®Æc tÝnh cã thÓ thÊy tríc sau ®©y vît trªn hay vît ra ngoµi giíi h¹n 

nh÷ng ®Æc tÝnh cña thÎ líp 3: 

- Trao ®æi tõ thÎ ®Õn thÎ, 

- Trao ®æi chñ ®éng, vµ 

- Kh¶ n¨ng Ad-hoc networking. 
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Lêi giíi thiÖu 

 

Qui ®Þnh kÜ thuËt nµy x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ mÆt l«gÝch vµ thuéc vÒ vËt lý ®èi víi sù ph©n t¸n 

ngîc trë l¹i bÞ ®éng, thÈm vÊn-nãi-®Çu tiªn (ITF), hÖ thèng RFID trong d¶i tÇn tõ 860 MHz “ 960 

MHz. HÖ thèng nµy bao gåm c¸c bé phËn thÈm vÊn - cßn ®îc biÕt ®Õn nh lµ c¸c ®Çu ®äc, vµ 

thÎ - cßn ®îc biÕt ®Õn nh lµ nh·n. 

 

§äc ®äc sÏ truyÒn th«ng tin ®Õn nh·n b»ng c¸ch ®iÒu biÕn mét tÝn hiÖu RF trong ph¹m vi tÇn sè 

tõ 860 MHz ®Õn 960 MHz. ThÎ sÏ nhËn c¶ th«ng tin vµ n¨ng lîng ®Ó ho¹t ®éng tõ tÝn hiÖu RF 

nµy. C¸c thÎ lµ bÞ ®éng, cã nghÜa lµ chóng sÏ nhËn mäi n¨ng lîng ®Ó ho¹t ®éng tõ bíc sãng 

RF cña ®Çu ®äc. 

 

§Çu ®äc sÏ nhËn th«ng tin tõ thÎ b»ng c¸ch truyÒn tÝn hiÖu RF cã bíc sãng liªn tôc (CW) ®Õn 

thÎ; thÎ sÏ ®¸p øng l¹i b»ng c¸ch ®iÒu biÕn hÖ sè ph¶n x¹ thuéc ¨ng ten cña nã, nhê ®ã sÏ ph©n 

t¸n ngîc trë l¹i mét tÝn hiÖu mang th«ng tin tíi ®Çu ®äc. Mét hÖ thèng x¸c ®Þnh lµ ITF, cã nghÜa 

lµ thÎ sÏ ®iÒu biÕn hÖ sè ph¶n x¹ thuéc ¨ng ten cña nã víi mét tÝn hiÖu mang th«ng tin chØ sau 

khi ®îc ®Çu ®äc ®Þnh híng cho lµm nh vËy. 

 

§Çu ®äc vµ thÎ kh«ng ®îc yªu cÇu nãi mét c¸ch ®ång thêi; ®óng h¬n th× c¸c trao ®æi lµ b¸n kÐp 

®«i, cã nghÜa lµ khi ®Çu ®äc nãi cßn thÎ th× nghe hoÆc ngîc l¹i. 
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1. Phạm vi 

 
Tài liệu này chỉ ra: 

 Tương tác vật lý (lớp tín hiệu của liên kết giao tiếp) giữa bộ dò tín hiệu và thẻ, 

 Các lệnh và thủ tục thao tác giữa bộ dò tín hiệu và thẻ, và 

 Quy định xử lý xung đột được sử dụng để nhận biết một thẻ cụ thể trong môi 
trường có nhiều thẻ. 

 
 
2. Đáp ứng 

 
2.1  Tuyên bố đáp ứng 

 
Một thiết bị sẽ là chưa đáp ứng trừ khi thiết bị tuân theo 

a) tất cả các mệnh đề trong tài liệu này (trừ các trường hợp được đánh dấu là tùy 
chọn), và  

b) tài liệu đáp ứng gắn với tài liệu này, và, 
c) tất cả các quy tắc radio địa phương. 

Việc đáp ứng có thể yêu cầu bản quyền từ chủ sở hữu bản quyền trí tuệ được thiết bị 
nói trên sử dụng. 

 
2.2  Yêu cầu đáp ứng chung 

 
2.2.1  Bộ dò tín hiệu 

 
Đáp ứng tài liệu này, bộ dò tín hiệu phải: 

 Đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này, 

 Thực hiện các lệnh bắt buộc được định nghĩa trong tài liệu này, 

 Điều biến/phát và nhận/hủy điều biến một tập hợp đủ các tín hiệu điện tử 
được định nghĩa ở lớp tín hiệu của tài liệu này để giao tiếp với thẻ phù hợp, 
và 

 Đáp ứng tất cả các quy định radio địa phương. 

 
Đáp ứng tài liệu này, bộ dò tín hiệu có thể hoặc không: 

 Thực hiện các tập hợp con của các lệnh tùy chọn được định nghĩa trong tài liệu 
này, và 

 Thực hiện các lệnh riêng và/hoặc lệnh sửa đổi phù hợp với tài liệu này.  
Đáp ứng tài liệu này, bộ dò tín hiệu không phải: 

 Thực hiện các lệnh xung đột với tài liệu này, hoặc 

 Require using an optional, proprietary, or custom command to meet the 
requirements of this specification. 
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2.2.2  Thẻ 

 
Đáp ứng tài liệu này, thẻ phải: 

 Đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này,  

 Thực hiện các lệnh bắt buộc định nghĩa trong tài liệu này, 

 Chỉnh sửa tín hiệu trả lại chỉ khi nhận được lệnh bắt buộc thực hiện từ bộ dò tín 
hiệu, và 

 Đáp ứng tất cả các quy định radio địa phương.  

Đáp ứng tài liệu này, thẻ có thể hoặc không: 

 Thực hiện các tập hợp con của các lệnh tùy chọn được định nghĩa trong tài liệu 
này, và 

 Thực hiện các lệnh riêng và/hoặc các lệnh sửa đổi được định nghĩa trong 2.3.3 và 
2.3.4, một cách riêng biệt. 

Đáp ứng tài liệu này, thẻ không phải: 

 Thực hiện các lệnh xung đột với tài liệu này, 

 Bắt buộc sử dụng lệnh tùy chọn, lệnh riêng hay lệnh sửa đổi trùng với yêu cầu 
của tài liệu này, hoặc 

 Chỉnh sửa tín hiệu trả lại trừ khi được bộ dò tín hiệu ra lệnh sử dụng lớp tín hiệu 
được định nghĩa trong tài liệu này. 

 
2.3  Cấu trúc lệnh và khả năng mở rộng 

 
Tiểu mệnh đề 6.3.2.10 định nghĩa cấu trúc mã lệnh được sử dụng bởi bộ dò tín hiệu 
và thẻ, cũng như là khả năng mở rộng trong tương lai. Mỗi lệnh được định nghĩa và 
ký hiệu là bắt buộc hoặc tùy chọn. 

 
2.3.1  Lệnh bắt buộc 

 
Các thẻ và bộ dò tín hiệu tương thích phải hỗ trợ tất cả các lệnh bắt buộc. 

 
2.3.2  Lệnh tùy chọn 

 
Các bộ dò tín hiệu có thể hoặc không hỗ trợ các lệnh tùy chọn. Các thẻ có thể hoặc 
không hỗ trợ các lệnh tùy chọn. Nếu bộ dò tín hiệu hoặc thẻ thực hiện lệnh tùy chọn, nó 
phải thực hiện trong một cách thức cụ thể. 

 
2.3.3  Lệnh riêng 

 
Các lệnh riêng có thể được kích hoạt tương thích với tài liệu này, nhưng không được 
đề cập ở đây. Tất cả các lệnh riêng phải có khả năng hủy kích hoạt vĩnh viễn. Các lệnh 
riêng phục vụ cho mục đích sản xuất và không phải sử dụng trong hệ thống RFID triển 
khai trường (field-deployed RFID systems). 
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2.3.4  Lệnh sửa đổi 

 
Các lệnh sửa đổi có thể được kích hoạt tương thích với tài liệu này, nhưng không được 
đề cập ở đây. Một bộ dò tín hiệu phải tạo ra một lệnh sửa đổi chỉ sau khi chỉnh sửa thẻ 
và đọc (hoặc có thông tin trước của) định dang nhà sản xuất thẻ trong bộ nhớ TID của 
thẻ. Một bộ dò tín hiệu phải sử dụng lệnh sửa đổi tương thích với đặc tả của nhà sản 
xuất thẻ được định danh trong TID. 

 
3. Các tài liệu viện dẫn qui định 

 
Các tài liệu viện dẫn dưới đây là không thể thiếu với các áp dụng của tài liệu này. Với 
các tài liệu đã cũ, chỉ phiên bản trích dẫn được áp dụng. Với các tài liệu mới, phiên bản 
mới nhất (bao gồm cả các chỉnh sửa) được áp dụng. 

 
EPCglobal™: EPC™ Tag Data Standards 

 
EPCglobal™ (2004): FMCG RFID Physical Requirements Document (draft) 

 
EPCglobal™ (2004): Class-1 Generation-2 UHF RFID Implementation Reference (draft) 

 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI), EN 302 208: 
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Radio-frequency 
identification equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels 
up to 2 W, Part 1 – Technical characteristics and test methods 

 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI), EN 302 208: 
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Radio-frequency 
identification equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels 
up to 2 W, Part 2 – Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE directive 

 
ISO/IEC Directives, Part 2: Rules for the structure and drafting of International 
Standards 

 
ISO/IEC  3309:  Information  technology  –  Telecommunications  and  information  
exchange  between  systems  – 
High-level data link control (HDLC) procedures – Frame structure 

 
ISO/IEC 15961: Information technology, Automatic identification and data capture – 
Radio frequency identification 
(RFID) for item management – Data protocol: application interface 

 

ISO/IEC 15962: Information technology, Automatic identification and data capture 
techniques – Radio frequency identification (RFID) for item management – Data 
protocol: data encoding rules and logical memory functions 
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ISO/IEC 15963: Information technology — Radiofrequency identification for item 
management — Unique identifi- cation for RF tags 

 
ISO/IEC 18000-1: Information technology — Radio frequency identification for item 
management — Part 1: Ref- erence architecture and definition of parameters to be 
standardized 

 
ISO/IEC  18000-6:  Information  technology  automatic  identification  and  data  capture  
techniques  —  Radio  fre- quency identification for item management air interface — 
Part 6: Parameters for air interface communications at 
860–960 MHz 

 
ISO/IEC  19762:  Information  technology  AIDC  techniques  –  Harmonized  vocabulary  
–  Part  3:  radio-frequency identification (RFID) 

 
U.S.  Code  of  Federal  Regulations  (CFR),  Title  47,  Chapter  I,  Part  15:  Radio-
frequency  devices,  U.S.  Federal 
Communications Commission 

 
 
4. Thuật ngữ và định nghĩa 

 
Các thuật ngữ và định nghĩa chính được sử dụng trong tài liệu này được qui định trong 
ISO/IEC 19762. 

 
4.1  Các thuật ngữ và định nghĩa bổ sung 

 
Các thuật ngữ và định nghĩa trong tài liệu này thay thế cho các tài liệu tham khảo chuẩn 
là: 

 

 Giao tiếp không gian 

Liên kết truyền thông hoàn chỉnh giữa bộ thu tín hiệu và thẻ bao gồm lớp vật lý, thuật 
toán xử lý xung đột, cấu trúc lệnh và trả lời, và phương pháp mã hóa dữ liệu. 

 

 Tập hợp lệnh 

Tập hợp các lệnh được sử dụng để thăm dò và sửa mẫu thẻ. 
 

 Sóng liên tục 

Thông thường được biểu diễn bằng đồ thị hình sin, nhưng tổng quát hơn với các 
mẫu sóng của bộ dò tín hiệu có khả năng cung cấp thẻ bị động mà không cần biên 
độ và/hoặc điều biến pha đủ lớn được biên dịch như dữ liệu chuyển đi. 

 

 Mã hóa 
Là một phương pháp bộ dò tín hiệu làm mờ thông tin chuyển đến thẻ. Để mã hóa dữ 
liệu hoặc mật khẩu, trước hết bộ dò tín hiệu yêu cầu một số ngẫu nhiên từ thẻ. Sau 
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đó, bộ dò tín hiệu thực hiện phép toán bit-wise EXOR dữ liệu và mật khẩu với số 
ngẫu nhiên, và chuyển chuỗi đã mã hóa (cũng được gọi là dữ liệu đã mã hóa) đến 
thẻ. Thẻ  giải mã dữ liệu và mật khẩu bằng việc thực hiện phép toán bit-wise EXOR 
chuối mã hóa nhận được với số ngẫu nhiên gốc. 

 

 Môi trường bộ dò tín hiệu dày đặc 

Là môi trường hoạt động (định nghĩa ở dưới) mà ở đó số bộ dò tín hiệu hoạt động 
đồng thời bằng với số kênh có thể hoạt động (ví dụ, 50 bộ dò tín hiệu hoạt động 
trong 50 kênh đang hoạt động). 

 

 Giới hạn nhiệt độ mở rộng 

–40 C đến +65 C (xem giới hạn nhiệt độ không thực tế). 

 

 Các giao tiếp kép đầy đủ 

Là kênh giao tiếp mang dữ liệu trong cả hai hướng với chỉ một lần. Xem giao tiếp 
bán kép (half-duplex) 

 

 Giao tiếp bán kép 

Là kênh giao tiếp mang dữ liệu trong một hướng ở mỗi lần khác với mang dữ liệu 
trong hai hướng chỉ với một lần. Xem giao tiếp kép đầy đủ. 

 

 Cờ kiểm kê 

Là cờ chỉ ra thẻ đã trả lời đến Bộ dò tín hiệu hay chưa. Thẻ duy trình một cờ kiểm kê 
riêng biệt cho mỗi 4 phiên (session); mỗi cờ có các giá trị đối xứng A và B. Trong một 
số phiên cụ thể bộ dò tín hiệu kiểm kê thẻ từ A đến B theo kiểm kê lại của thẻ từ B 
về A. 

 

 Vòng kiểm kê 

Là khoảng thời gian giữa các lệnh truy vấn liên lục. 
 

 Môi trường nhiều bộ dò tín hiệu 

Môi trường hoạt động (định nghĩa bên dưới) mà có một số bộ dò tín hiệu hoạt động 
đồng thời là liên quan đến số kênh đang có thể hoạt động (ví dụ, 10 bộ dò tín hiệu 
hoạt động trong 50 kênh đang hoạt động). 

 

 Giới hạn nhiệt độ danh nghĩa 

–25 C đến +40 C (xem giới hạn nhiệt độ mở rộng). 

 

 Môi trường hoạt động 

Là một vùng mà các sóng truyền RF của bộ dò tín hiệu được làm suy giảm xuống 
dưới 90dB. Trong không gian thoáng, môi trường hoạt động là một hình cầu với bán 
kính khoảng 1000m, mà bộ dò tín hiệu được đặt ở giữa. Trong tòa nhà hay có hàng 
rào khác bao quanh, kích thước và hình thù của môi trường hoạt động phụ thuộc vào 
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các nhân tố như thuộc tính của nguyên liệu và hình thù của tòa nhà, và có thể nhỏ 
hơn 1000m ở hướng này và lớn hơn 1000m ở hướng khác. 

 

 Thủ tục hoạt động 

Một cách chung chung, tập hợp các hàm và các lệnh được bộ dò tín hiệu sử dụng để 
xác định và sửa thẻ. (Cũng được biết như là lớp xác định thẻ.) 

 

 Thẻ bị động (hay nhãn bị động) 

Là thẻ (hoặc nhãn) mà máy thu phát của nó được vận hành bởi trường RF. 
 

 Permalock hoặc Permalocked 

Là một vùng nhớ mà trạng thái khóa không thể thay đổi (nghĩa là vùng nhớ bị khóa 
vĩnh viễn hoặc không khóa vĩnh viễn) được gọi là permalocked.. 

 

 Bộ nhớ vĩnh cửu hoặc cờ vĩnh cửu 

Là giá trị bộ nhớ hoặc cờ mà trạng thái của nó được giữ nguyên cả khi nguồn của 
thẻ bị tắt. 

 

 Lớp vật lý 

Mã hóa dữ liệu và chỉnh sửa mẫu sóng được sử dụng trong tín hiệu từ bộ dò tín hiệu 
đến thẻ và thẻ đến bộ dò tín hiệu. 

 

 Giao thức 

Một cách chung chung, giao thức là một lớp vật lý và đặc tả lớp nhận dạng thẻ. 
 

 Q 
Là một tham số bộ dò tín hiệu sử dụng để chỉnh sửa phản hồi của thẻ. Bộ dò tín hiệu 
ra lệnh cho các thẻ trong một vòng kiểm kê tải một số Q-bit ngẫu nhiên (hoặc giả 
ngẫu nhiên) vào bộ đếm vị trí của nó; bộ dò tín hiệu cũng có thể ra lệnh cho các thẻ 
giảm bớt bộ đếm vị trí của nó. Thẻ trả lời khi giá trị trong bộ đếm vị trí của nó (nghĩa 
là vị trí của nó - xem bên dưới) là bằng 0. Q là một số nguyên nhận giá trị trong giới 

hạn (0,15); các khả năng phản hồi của thẻ tương ứng giới hạn từ 20  = 1 đến 2–15  = 
0.000031. 

 

 Phiên 

Là một tiến trình kiểm kê bao gồm một bộ dò tín hiệu và một mẫu thẻ được gắn vào. 
Bộ dò tín hiệu chọn một trong bốn phiên và các thẻ đã được kiểm kê trong phiên. Bộ 
dò tín hiệu và mẫu thẻ được gắn vào xử lý trong một và chỉ một phiên trong khoảng 
thời gian của một vòng kiểm kê (định nghĩa ở trên). Với mỗi phiên, các thẻ duy trì 
một cờ kiểm kê tương ứng. Các phiên cho phép các thẻ giữ giá trị trạng thái kiểm kê 
của nó một cách riêng biệt với mỗi lần của bốn tiến trình kiểm kê, sử dụng một thẻ 
kiểm kê độc lập cho mỗi tiến trình. 
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 Môi trường bộ dò tín hiệu đơn 

Là một môi trường hoạt động (định nghĩa ở trên) mà trong đó chỉ có một bộ dò tín 
hiệu hoạt động ở tại bất kỳ thời điểm nào. 

 

 Đơn thể 

Xác định thẻ đơn lẻ trong môi trường nhiều thẻ. 
 

 Vị trí 
Vị trí tương ứng với một điểm trong một vòng kiểm kê mà thẻ có thể trả lời. Vị trí là 
một giá trị trả về bởi bộ đếm vị trí của thẻ; Thẻ trả lời khi số vị trí (nghĩa là giá trị 
trong bộ đếm vị trí của nó) là bằng không. Xem phần Q (ở trên). 

 

 Tránh xung đột trùng vị trí ngẫu nhiên 

Là thuật toán tránh xung đột mà thẻ tải một số ngẫu nhiên (hoặc giả ngẫu nhiên) vào 
bộ đếm vị trí, giảm bộ đếm vị trí này dựa vào lệnh của bộ dò tín hiệu, và trả lời cho 
bộ dò tín hiệu khi bộ đếm vị trí của nó bằng không. 

 

 Lớp định danh thẻ 

Nói một cách chung chung, là tập hợp các hàm và lệnh được bộ dò tín hiệu sử dụng 
để xác định của sửa đổi thẻ (cũng được biết như là thủ tục hoạt động). 

 

 Tari 
Là khoảng thời gian tham chiếu cho một dữ liệu-0 trong tín hiệu bộ dò tín hiệu đến 
thẻ. Thuật ngữ “Tari” xuất phát từ đặc tả ISO/IEC 18000-6 (phần A), trong đó Tari là 
từ viết tăt của khoảng thời gian tham chiếu loại A (Type A Reference Interval). 

 

5. Ký hiệu, thuật ngữ viết tắt, và chú thích 
 
Các ký hiệu và thuật ngữ viết tắt chính được sử dụng trong tài liệu này được chi tiết hoá 
trong tài liệu ISO/IEC 19762, Information technology AIDC techniques – vocabulary 
(ISO/IEC 19762, Kỹ thuật công nghệ thông tin AIDC  – từ vựng). Các ký hiệu, thuật ngữ 
viết tắt và chú thích cụ thể trong tài liệu này gồm các thuật ngữ sau: 
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5.1 Ký hiệu 
 

 

 
5.2  Thuật ngữ viết tắt 

 
AFI Bộ định danh nhóm ứng dụng 

AM Điều biến biên độ 

ASK Khóa nâng biên độ 

CEPT Hội thảo bưu chính và viễn thông Châu Âu 

Ciphertext Thông tin đã được mã hóa 

CRC Kiểm tra chu kỳ dư thừa 

CW Sóng liên tục 

dBch Decibels referenced to the integrated power in the reference channel 

DSB Băng dải kép 

DSB-ASK Khóa nâng biên độ băng dải kép 

EPC Mã sản phẩm điện tử 

ETSI Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu 

FCC Hội đồng truyền thông liên bang 

DR Tỷ lệ chia 
FT Dung sai tần số 
LF Tần số liên kết (LF = 1/Tpri) 
Mh Đồ thị tín hiệu RF (tăng lên) 
Mhh Đồ thị tín hiệu FHSS (tăng lên) 
Ml Đồ thị tín hiệu RF (giảm xuống) 
Mhl Đồ thị tín hiệu FHSS (giảm xuống) 
Ms Mức tín hiệu RF khi TẮT 
Mhs Mức tín hiệu FHSS trong một bước sóng 
Q Tham số đếm vị trí 
R=>T Bộ dò tín hiệu-đến-thẻ 
RTcal Ký hiệu định cỡ bộ dò tín hiệu-đến-thẻ 
T1 Thời gian từ khi bộ dò tín hiệu phát tín hiệu đến khi thẻ phản hồi 
T2 Thời gian từ khi thẻ phản hồi đến khi bộ dò tín hiệu phát tín hiệu 
T3 Thời gian một bộ dò tín hiệu chờ, sau thời gian T1, trước khi nó phát 

ra lệnh khác T4 Thời gian tối thiểu giữa các lệnh của bộ dò tín hiệu 
Tf  hoặc 

Tf,10-90% 

Thời gian đồ thị tín hiệu sóng RF đi xuống 
Thf Thời gian đồ thị tín hiệu sóng FHSS đi xuống 
Thr Thời gian đồ thị tín hiệu sóng  FHSS đi lên 
Ths Thời gian dừng của tín hiệu FHSS 
Tpri Thời gian lặp lại dao động liên kết (Tpri  = 1/LF) 
Tr  hoặc 

Tr,10-90% 

Thời gian đồ thị sóng RF đi lên 
Ts Thời gian dừng lại của tín hiệu RF 
T=>R Thẻ-đến-Bộ dò tín hiệu 
TRcal Ký hiệu định cỡ thẻ-đến-bộ dò tín hiệu 
xfp Giá trị dấu thập phân 
xxxx2 ký hiệu nhị phân 
xxxxh Ký hiệu hexa 
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FHSS Phân bố độ dài bước sóng tần số 

 
 Handle Số xác thực thẻ 16-bit 
 NSI Định danh hệ thống đánh số 
 PIE Mã hóa bước sóng 
 Pivot Độ dài trung bình của ký tự dữ liệu R=>T: pivot = 

(0length  + 1length) / 2  Plaintext Thông tin không được mã hóa 
 ppm Một phần triệu 
 PSK Khóa nâng pha 
 PR-ASK Khóa nâng biên độ đảo pha 
 RF Tần số radio 
 RFID Định danh tần số radio 
 RFU Dự trù cho việc sử dụng trong tương lai 
 RN16 Số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên 16-bit  
 RNG Bộ tạo số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên 
 ITF Bộ dò tín hiệu gửi trước (đầu đọc gửi tín hiệu trước)  
 SSB Giải sóng đơn 
 SSB-ASK Khóa nâng biên độ giải sóng đơn  
 TDM Thành phần thời gian chia 
 TID Định danh thẻ hoặc bộ định danh thẻ, tùy vào ngữ 

cảnh  Word 16 bits 

 

5.3  Chú thích 

 
 
Tài liệu này sử dụng các quy định chú thích sau: 

 

 Trạng thái và cờ được in đậm. Ví dụ: ready. 

 

 Lệnh được in nghiêng. Các biến cũng được in nghiêng. Ở đây, có thể có sự lẫn 
lộn giữa lệnh và biến, tài liệu này  sẽ chỉ ra một cách rõ ràng. Ví dụ: Query. 

 

 Tham số lệnh được gạch chân. Ví dụ: Pointer. 

 

 Với phủ định logic, ký hiệu ‘~’ thể hiện ở trước. Ví dụ: Nếu flag là true, thì ~flag là 
false. 

 

 Ký hiệu, R=>T, tham chiếu đến các lệnh hoặc tín hiệu từ Bộ dò tín hiệu đến thẻ 
(Đầu đọc-đến-Thẻ). 

 

 Ký hiệu, T=>R, tham chiếu đến lệnh hoặc tín hiệu từ Thẻ đến bộ dò tín hiệu (Thẻ-
đến-Đầu đọc). 
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6. Yêu cầu giao thức 

 
6.1  Tổng quan về giao thức 

 
6.1.1  Lớp vật lý 

 
Bộ dò tín hiệu gửi thông tin tới một hoặc nhiều thẻ bằng việc điều chỉnh sóng mang RF 
sử dụng khóa nâng biên độ băng dải kép (DSB-ASK), khóa nâng biên độ băng dải đơn 
(SSB-ASK) hoặc khóa nâng biên độ đảo pha (PR-ASK) sử dụng định dạng mã hóa 
bước sóng (PIE). Thẻ nhận năng lượng hoạt động từ sóng mang điều biến RF. 

 
Bộ dò tín hiệu nhận thông tin từ thẻ bằng việc chuyển sóng mang RF chưa điều chỉnh 
và nghe phản hồi trả lại. Thẻ truyền thông tin bằng việc điều chỉnh sự trả lại biên độ 
và/hoặc pha của sóng mang RF. Định dạng mã hóa, trong phản hồi đến lệnh của bộ dò 
tín hiệu, là FM0 hoặc sóng mang đã được điều chỉnh. Liên kết giao tiếp giữa bộ dò tín 
hiệu và thẻ là bán kép, nghĩa là thẻ không yêu cầu điều chỉnh lại lệnh của bộ dò tín hiệu 
trong khi trả lại. Thẻ sẽ không phản hồi sử dụng giao tiếp kép đầy đủ đến lệnh bắt buộc 
hoặc tùy chọn. 

 
6.1.2  Lớp định danh thẻ 

 
Bộ dò tín hiệu quản lý thẻ dựa trên ba thao tác: 

 
a)   Chọn (Select). Là thao tác chọn một thẻ để kiểm kê và truy cập. Lệnh Select 

có thể áp dụng liên tục để chọn các thẻ liên quan dựa trên các tiêu chí người sử 
dụng đưa ra. Thao tác này là tương tự như chọn bản ghi trong cơ sở dữ liệu. 

 
b)   Kiểm kê (Inventory). Là thao tác định danh thẻ. Bộ dò tín hiệu bắt đầu vòng 

kiểm kê bằng việc gửi một lệnh Query trong một của bốn phiên. Một hoặc nhiều 
thẻ phản hồi. Bộ dò tín hiệu phát hiện thẻ đơn phản hồi và yêu cầu PC, EPC, và 
CRC-16 tư thẻ. Kiểm kê bao gồm nhiều lệnh. Một vòng kiểm kê thực hiện một và 
chỉ một phiên trong một lần. 

 
c)   Truy nhập. Là thao tác giao tiếp với (đọc từ và/hoặc ghi vào) thẻ. Một thẻ đơn lẻ 

phải được xác định là duy nhất trước khi truy nhập. Truy nhập bao gồm nhiều lệnh, 
một vài lệnh tận dụng đệm một lần dựa trên mã hóa của liên kết R=>T. 

 
6.2  Tham số giao thức 

 
6.2.1  Tín hiệu – Tham số điều khiển truy nhập vật lý và trung gian (MAC) 

 
Bảng 6.1 và Bảng 6.2 cung cấp tổng quan các tham số cho giao tiếp R=>T và T=>R 
theo tài liệu này; các yêu cầu cụ thể tham chiếu đến các mục nhỏ. Các tham số không 
được áp dụng hay không được sử dụng trong tài liệu này, ký hiệu "N/A" sẽ chỉ ra tham 
số này là "Không áp dụng". 
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Bảng 6.1 – Giao tiếp bộ dò tín hiệu-đến-Thẻ (R=>T) 

 

Tham khảo Tên tham số Mô tả Mục 

M1-Int:1 Dải tần số hoạt động 860 – 960 MHz, theo quy định địa phương 6.3.1.1 

 

M1-Int:1a 

 

Tần số hoạt động ngầm định 

Xác định theo quy định radio địa phương và 
theo môi trường tần số radio tại thời điểm 
giao tiếp 

 

6.3.1.1 

 

M1-Int:1b 

 

Kênh hoạt động (hệ thống quang 
phổ trả lại) 

50 kênh với hoạt động bộ dò tín hiệu dày 
đặc trong môi trường điều tiết FCC phần 
15.247; kênh khác cũng được phép hoạt 
động 

 

6.3.1.2.10, Bảng 
6.10 

M1-Int:1c Độ chính xác tần số hoạt động Như đã mô tả 6.3.1.2.1 

 

M1-Int:1d 

Tỷ lệ bước sóng tần số (hệ thống 
bước sóng tần số [FHSS]) 

 

Phù hợp với quy định địa phương 
 

6.3.1.2.9 

 

M1-Int:1e 

Thứ tự bước sóng (hệ thống bước 
sóng tần số [FHSS]) 

 

Phù hợp với quy định địa phương 
 

6.3.1.2.9 

M1-Int:2 Giải kênh đang hoạt động Phù hợp với quy định địa phương N/A 

M1-Int:2a Băng thông bộ thu tín hiệu tối thiểu Phù hợp với quy định địa phương N/A 

M1-Int:3 Bộ dò tín hiệu truyền EIRP tối đa Phù hợp với quy định địa phương N/A 

 

M1-Int:4 
Bộ dò tín hiệu truyền sóng giả Như đã mô tả; giới hạn hẹp hơn có thể được 

áp đặt theo quy tắc địa phương 

 

6.3.1.2.11 

 

M1-Int:4a 

Bộ dò tín hiệu truyền sóng giả, 
trong dải (hệ thống quang phổ 
phân bổ) 

 

Như đã mô tả; giới hạn hẹp hơn có thể được 
áp đặt theo quy tắc địa phương 

 

6.3.1.2.11 

 

M1-Int:4b 
Bộ dò tín hiệu truyền sóng giả, 
ngoài dải 

Như đã mô tả; giới hạn hẹp hơn có thể được 
áp đặt theo quy tắc địa phương 

 

6.3.1.2.11 

 

M1-Int:5 

Mặt nạ quang phổ truyền của bộ dò 
tín hiệu 

Như đã mô tả; giới hạn hẹp hơn có thể được 
áp đặt theo quy tắc địa phương 

Hình 6.6, Hình 
6.7 

 

M1-Int:6 

 

Thời gian 

 

Như đã mô tả 

6.3.1.5, Hình 
6.16, Bảng 6.13 

 

M1-Int:6a 

Thời gian từ khi truyền đến khi 
nhận 

 

MAX(RTcal,10Tpri) nominal 
6.3.1.5, Hình 

6.16, Bảng 6.13 

 

M1-Int:6b 

Thời gian một vòng từ khi nhận 
đến khi truyền 
Time 

Tối thiểu 3Tpri  ; tối đa 20Tpri   khi thẻ ở trạng 

thái 
reply và acknowledged; các TH khác k giới 
hạn 

6.3.1.5, Hình 
6.16, Bảng 6.13 

 

M1-Int:6c 

Thời gian dừng hay bật máy  

1500 µs, maximum settling time 

6.3.1.2.6, Hình 
6.3, Bảng 6.7 

 

M1-Int:6d 

Thời gian suy giảm hay tắt máy  

500 µs, tối đa 

6.3.1.2.7 Hình 
6.3, Bảng 6.8 

M1-Int:7 Điều biến DSB-ASK, SSB-ASK, or PR-ASK 6.3.1.2.2 

 

M1-Int:7a 

Thứ tự phân bổ  
(hệ thống thứ tự trực tiếp [DSSS]) 

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Int:7b 

Tốc độ chip 
(hệ thống quang phổ phân bổ) 

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Int:7c 

Độ chính xác tốc độ Chip  
(hệ thống quang phổ phân bổ) 

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Int:7d 

 

Chiều sâu điều biến 

 

90% nominal 
6.3.1.2.5, Hình 
6.2, Bảng 6.6 

 

M1-Int:7e 

 

Chu kỳ bắt buộc 

 

48% – 82.3% (time the waveform is high) 
6.3.1.2.3, Hình 
6.1, Bảng 6.6 

M1-Int:7f Chênh lêch FM  N/A N/A 

 

M1-Int:8 

 

Mã hóa dữ liệu 

 

PIE 
6.3.1.2.3, Hình 

6.1 

 

M1-Int:9 

 

Tốc độ Bit 
26.7 kbps to 128 kbps (assuming 
equiprobable data) 

 

6.3.1.2.4 

 

M1-Int:9a 

 

Độ chính xác tốc độ Bit 

 

+/– 1%, minimum 
6.3.1.2.4, Bảng 

6.5 
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Ref. Tên tham số Mô tả Subclause 

 

M1-Int:10 
Độ chính xác điều biến truyền của 
bộ dò tín hiệu 

 

Như đã mô tả 

 

6.3.1.2.4 

M1-Int:11 Phần đầu Bắt buộc 6.3.1.2.8 

M1-Int:11a Độ dài phần đầu Như đã mô tả 6.3.1.2.8 

M1-Int:11b Mẫu sóng phần đầu Như đã mô tả Hình 6.4 

M1-Int:11c Thứ tự đồng bộ Bit None N/A 

 

M1-Int:11d 

 

Thứ tự đồng bộ khung 

 

Bắt buộc 
6.3.1.2.8, 
Hình 6.4 

 

M1-Int:12 
Xáo trộn (hệ thống quang phổ phân 
bổ) 

 

N/A 

 

N/A 

M1-Int:13 Thứ tự truyền Bit MSB được truyền đầu tiên 6.3.1.4 

M1-Int:14 Tiến trình bật lên Như đã mô tả 6.3.1.3.4 

 

M1-Int:15 

 

Polarization 
Interrogator dependent; not specified by this 
document 

 

N/A 

 

Bảng 6.2 – Giao tiếp từ thẻ-đến-bộ dò tín hiệu (T=>R)  

 

Ref. Tên tham số Mô tả Subclause 

M1-Tag:1 Dải tần số hoạt động 860 – 960 MHz, inclusive 6.3.1.1 

 

M1-Tag:1a 

 

Tần số hoạt động ngầm định 

Thẻ phản hồi đến tín hiệu bộ dò tín hiệu đáp 
ứng 
M1-Int:1a 

 

6.3.1.1 

 

M1-Tag:1b 

Kênh hoạt động 
(hệ thống phân bổ quang phổ) 

Thẻ phản hồi đến tín hiệu bộ dò tín hiệu đáp 
ứng 
M1-Int:1b 

6.3.1.2.10, 
Bảng 6.10 

 

M1-Tag:1c 

 

Sự chính xác tần số hoạt động 

 

Như đã mô tả 

6.3.1.3.3 
Bảng 6.11 

 

M1-Tag:1d 

Tỷ lệ bước sóng tần số 
(Hệ thống bước sóng tần số 
[FHSS]) 

Thẻ phản hồi đến tín hiệu bộ dò tín hiệu đáp 
ứng 
M1-Int:1d 

 

6.3.1.2.9 

 

M1-Tag:1e 

Thứ tự bước sóng tần số 
(Hệ thống bước sóng tần số 
[FHSS]) 

Thẻ phản hồi đến tín hiệu bộ dò tín hiệu đáp 
ứng 
M1-Int:1e 

 

6.3.1.2.9 

M1-Tag:2 Băng thông kênh sử dụng Phù hợp với quy định địa phương N/A 

M1-Tag:3 Truyền EIRP tối đa Phù hợp với quy định địa phương N/A 

M1-Tag:4 Truyền sóng giả tạo Phù hợp với quy định địa phương N/A 

 

M1-Tag:4a 

Truyền sóng giả tao, trong dải 
(hệ thống phân bổ quang phổ) 

 

Phù hợp với quy định địa phương 

 

N/A 

 

M1-Tag:4b 
Truyền sóng giả tạo, ngoài dải  

Phù hợp với quy định địa phương 

 

N/A 

M1-Tag:5 Mặt nạ quang phổ truyền Phù hợp với quy định địa phương N/A 

 

M1-Tag:6a 

Thời gian một vòng từ khi truyền 
đến khi nhận được 

Tối thiêu 3Tpri  , tối đa 20Tpri  trong trạng thái 

reply & ac- knowledged; các TH khác không 
giới hạn 

6.3.1.5 Hình 
6.16, Bảng 6.13 

 

M1-Tag:6b 

Thời gian một vòng tư khi nhận 
được đến khi truyền 

 

MAX(RTcal,10Tpri) nominal 
6.3.1.5 Hình 

6.16, Bảng 6.13 

 

M1-Tag:6c 

Thời gian dừng lại hay bật máy  

Nhận lệnh 1.5 ms sau khi bật 

 

6.3.1.3.4 

 

M1-Tag:6d 

Thời gian giảm hay tắt máy  

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 

 



© 2004, EPCglobal Inc. Trang 21           31 January 2005 

Ref. Tên tham số Mô tả Subclause 

M1-Tag:7 Điều biến Điều biến ASK và/hoặc PSK (chọn bởi thẻ) 6.3.1.3.1 

 

M1-Tag:7a 

Thứ tự phân bổ 
(hệ thống thứ tự trực tiếp 
[DSSS]) 

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Tag:7b 

Tốc độ chíp 
(hệ thống phân bố quang phổ) 

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Tag:7c 

Độ chính xác tốc độ chip 
(hệ thống phân bố quang phổ) 

 

N/A 

 

N/A 

M1-Tag:7d On-Off Ratio Tag dependent; not specified by this 
document 

N/A 

 

M1-Tag:7e 

 

Tần số sóng thứ cấp 

 

40 kHz to 640 kHz 

6.3.1.3.3 
Bảng 6.11 

M1-Tag:7f Độ chính xác tần số sóng thứ cấp Như đã mô tả Bảng 6.11 

 

M1-Tag:7g 

 

Điều biến sóng thứ cấp 

 

Miller, ở tốc độ truyền dữ liệu 
6.3.1.3.2.3, Hình 
6.13 

 

M1-Tag:7h 

 

Chu kỳ bắt buộc 

FM0: 50%, nominal 
Subcarrier: 50%, nominal 

6.3.1.3.2.1, 
6.3.1.3.2.3 

M1-Tag:7I Chênh lệch FM  N/A N/A 

 

M1-Tag:8 

 

Mã hóa dữ liệu 

Sóng thứ cấp dải cơ bản FM0 hoặc điều biến 
Miller 
(được chọn bởi bộ dò tín hiệu) 

 

6.3.1.3.2 

 

M1-Tag:9 

 

Tốc độ Bit 
FM0: 40 kbps to 640 kbps 
Sóng thứ cấp điều biến: 5 kbps to 320 kbps 

6.3.1.3.3 
Bảng 6.11 

 

M1-Tag:9a 

 

Độ chính xác tốc độ bit 
Giống như độ chính xác tần só sóng thứ cấp; 
xem M1- Tag:7f 

6.3.1.3.3, Bảng 
6.11, Bảng 6.12 

 

M1-Tag:10 

Độ chính xác điều biến truyền 
của thẻ (Hệ thống bước sóng tần 
số [FHSS]  

 

N/A 

 

N/A 

 

M1-Tag:11 

 

Phần đầu 

 

Bắt buộc 

6.3.1.3.2.2, 
6.3.1.3.2.4 

 

M1-
Tag:11a 

 

Độ dài phần đầu 

 

Như đã mô tả 
Hình 6.11, Hình 
6.15 

 

M1-
Tag:11b 

 

Mẫu sóng phần đầu 

 

Như đã mô tả 
Hình 6.11, Hình 
6.15 

M1-
Tag:11c 

Thức tự đồng bộ bit None N/A 

M1-
Tag:11d 

Thứ tự đồng bộ khung None N/A 

 

M1-Tag:12 

Xáo trộn 
(hệ thống quang phổ phân bổ) 

 

N/A 

 

N/A 

M1-Tag:13 Thứ tự truyền Bit  MSB được truyền đầu tiên 6.3.1.4 

M1-Tag:14 Dự trữ Để trống N/A 

M1-Tag:15 Polarization Tùy thuộc vào thẻ; không cụ thể trong tài liệu 
này 

N/A 

M1-Tag:16 Băng thông bộ thu tín hiệu thẻ tối 
thiểu  

Phụ thuộc vào thẻ, không đề cập trong tài 
liệu này. 

N/A 
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6.2.2  Logic – Các tham số thủ tục hoạt động 

 
Bảng 6.3 và Bảng 6.4 chỉ ra và miêu tả các tham số được Bộ dò tín hiệu sử dụng trong 
quá trình chọn, kiểm kê, và truy nhập thẻ theo tài liệu này. Các tham số không được áp 
dụng hoặc không được sử dụng trong tài liệu này, ký hiêu "N/A" chỉ ra tham số này là 
"Không áp dụng". 

 
Bảng 6.3 – Tham số truy cập và kiểm kê thẻ 

 

Tham khảo Tên tham số Mô tả Mục 

M1-P:1 Thiết bị nào gửi tín hiệu đầu tiên Bộ dò tín hiệu 6.3 

M1-P:2 Khả năng đánh địa chỉ thẻ Như đã mô tả 6.3.2.1 

M1-P:3 Mã EPC của thẻ Nằm trong bộ nhớ thẻ 6.3.2.1 

M1-P:3a Độ dài EPC Như mô tả trong tài liệu Chuẩn dữ liệu thẻ 
EPC™ 

N/A 

M1-P:3b Định dạng EPC Như mô tả trong tài liệu Chuẩn dữ liệu thẻ 
EPC™ 

N/A 

 

M1-P:4 

 

Kích thước bộ nhớ đọc 
 

Bội số của 16 bits 
6.3.2.10.3.2 
Bảng 6.31 

 

 

M1-P:5 

 

 

Kích thước bộ nhớ ghi 

 

 

Bội số của 16 bits 

6.3.2.10.3.3, 
Bảng 6.33, 

6.3.2.10.3.7, 
Bảng 6.43 

 

M1-P:6 

 

Thời gian thực hiện đọc 
Thay đổi với tốc độ liên kết R=>T và T=>R và 
số lượng bits được đọc 

 

6.3.2.10.3.2 

 

M1-P:7 

 

Thời gian thực hiện ghi 
 

20 ms (tối đa) sau khi kết thúc lệnh Ghi 
6.3.2.10.3.3, 

6.3.2.10.3.7, 

Hình 6.22 

 

 

 

 

 

M1-P:8 

 

 

 

 

 

Phát hiện lỗi 

Bộ dò tín hiệu-đến-thẻ: 
Lệnh chọn: CRC-16 
Lệnh truy vấn: CRC-5 
Lệnh kiểm kê khác: Độ dài lệnh 
Lệnh truy cập: CRC-16 

Thẻ-đến-Bộ dò tín hiệu: 
PC, EPC: CRC-16 
RN16: Không có lệnh hoặc CRC-16 (Khác 
nhau với từng lệnh) 
handle: CRC-16 
Các lệnh khác: CRC-16 

 

 

 

 

6.3.2.10 và các 
mục con 

M1-P:9 Sửa lỗi Không có N/A 

 

M1-P:10 

 

Kích thước bộ nhớ 
Phụ thuộc vào thẻ, có thể mở rộng (kích 
thước không bị giới hạn hay mô tả trong tài 
liệu này) 

 

N/A 

M1-P:11 Cấu trúc lệnh và khả năng mở rộng Như đã mô tả Bảng 6.16 
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Bảng 6.4 – Tham số quản lý xung đột  

 

Tham khảo Tên tham số Mô tả Mục 

M1-A:1 Kiểu (Xác suất và giả thuyết) Xác suất 6.3.2.6 

 

M1-A:2 

 

Linearity 
Lên đến 215  thẻ trong trường RF của bộ 
dò tín hiệu; nếu trên con số này, NlogN 
số thẻ với EPC duy nhất 

 

6.3.2.8 

M1-A:3 Khả năng kiểm kê thẻ Không giới hạn thẻ với EPC duy nhất 6.3.2.8 
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6.3  Mô tả thủ tục vận hành 
 

Thủ tục vận hành định nghĩa các yêu cầu vật lý và lôgíc đối với bộ dò tín hiệu ban đầu 
(ITF), chống lại việc xung đột ngẫu nhiên, hệ thống RFID hoạt động trong dải tần số từ 
860 MHz – 960 MHz.   
 
6.3.1  Tín hiệu 

 
Giao diện tín hiệu giữa bộ dò tín hiệu và thẻ có thể được coi như lớp vật lý trong hệ 
thống trao đổi mạng phân lớp. Giao diện tín hiệu định nghĩa các tần số, mức điều biến, 
mã dữ liệu, bao bì RF, tốc độ dữ liệu, và các tham số khác được yêu cầu đối với các 
trao đổi dữ liệu RF. 

  
6.3.1.1   Tần số vận hành 

 
Thẻ phải có khả năng nhận năng lượng và giao tiếp với nhiều bộ dò tín hiệu trong dải 
tần số từ 860 MHz to 960 MHz. Việc lựa chọn tần số vận hành của bộ dò tín hiệu sẽ 
được xác định bởi các quy tắc radio địa phương và bởi môi trường tần số máy thu 
thanh địa phương. Bộ dò tín hiệu chứng nhận cho việc thao tác trong môi trường đa 
bộ dò tín hiệu sẽ có khả nắng trao đổi thông tin như được mô tả trong phần Annex G. 

 
6.3.1.2   Trao đổi thông tin từ thiết bị dò tín hiệu đến thẻ (R=>T) 

 
Bộ dò tín hiệu trao đổi với một hay nhiều thẻ bằng việc điều biến sóng RF sử dụng 
DSB-ASK, SSB-ASK hay PR-ASK với mã hoá PIE. Bộ dò tín hiệu phải sử dụng một 
khuôn dạng điều biến cố định và tốc độ truyền dữ liệu cho một chu kỳ kiểm kê, 
định nghĩa về chu kỳ kiểm kê sẽ được giải thích trong phần 6.3.2.8. Bộ dò tín 
hiệu thiết lập tốc độ truyền dữ liệu qua phần khởi tạo chu kỳ.  

 
Các giá trị cao trong hình 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 tương đương với CW phát ra (nghĩa là: 
bộ dò tín hiệu truyền năng lượng đến một hay nhiều thẻ) trong khi đó các giá trị thấp 
tương đương với CW yếu đi. 

 
6.3.1.2.1 Độ chính xác tần số của bộ dò tín hiệu  

 
Bộ dò tín hiệu được chứng nhận hoạt động trong môi trường đơn hay đa bộ dò tín 
hiệu phải có độ chính xác tần số đáp ứng các quy tắc địa phương. Bộ dò tín hiệu 
được chứng nhận hoạt động trong môi trường dày đặc bộ dò tín hiệu phải có độ 

chính xác tần số +/– 10 ppm với giới hạn nhiệt lý thuyết (–25 C to +40 C) và +/– 20 

ppm với giới hạn nhiệt độ mở rộng (–40C  to  +65  C),  trừ khi các quy tắc địa phương chỉ ra 
độ chính xác chặt chẽ hơn, trong trường hợp này độ chính xác tần số của bộ dò tín hiệu phải đáp ứng 
yêu cầu của các quy tắc địa phương. 
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6.3.1.2.2 Sự Điều biến 

 
Bộ dò tín hiệu giao tiếp bằng việc sử dụng sự điều biến DSB-ASK, SSB-ASK hay PR-
ASK, chi tiết được mô tả trong phần Annex  H. Thẻ phải có khả năng giải điều biến của cả 
ba loại điều biến này. 

 
6.3.1.2.3 Mã hoá dữ liệu 

 
Kết nối R=>T phải sử dụng PIE được chỉ trong hình 6.1. Tari là khoảng thời gian phát 
tín hiệu từ Bộ dò tín hiệu đến thẻ, và là khoảng thời gian của dữ liệu-0. Các giá trị cao 
thể hiện CW đã được truyền, các giá trị thấp thể hiện CW bị yếu đi. Dung sai trên tất cả 
các tham số sẽ là +/–1%. Chiều sâu biến điệu xung, thời gian gia tăng, thời gian 
sụt đi, và PW được mô tả trong bảng 6.6 và sẽ giống với dữ liệu-0 và dữ liệu-1. 
Thiết bị thẩm tra sẽ dùng một chiều sâu biến điệu xung, thời gian gia tắng, thời 
gian sụt đi, PW, và Tari cho một chu kỳ kiểm kê. Hình dạng sóng RF sẽ được mô 
tả trong hình 6.2. 

 
1.5 Tari data-1 2.0 Tari 

Tari 0.5 Tari x Tari 
 

PW PW 
 
 

data-0  
 

 
data-1  

 
 
 

Hình 6.1 – Các biểu tượng PIE 

 

6.3.1.2.4 Tốc độ truyền dữ liệu 

 
Bộ dò tín hiệu giao tiếp bằng việc sử dụng các giá trị Tari từ khoảng giữa 6.25µs và 
25µs. Sự tương thích của Bộ dò tín hiệu phải được đánh giá bằng việc sử dụng các giá 
trị Tari được mô tả trong bảng 6.5 và việc mã hoá được chỉ trong bảng 6.1 với giá trị x = 
0.5 Tari và x = 1.0 Tari. Bộ dò tín hiệu phải sử dụng độ dài kí tự cố định của data-0 và 
data-1 trong suốt thời gian thực hiện một vòng kiểm kê, chi tiết về vòng kiểm kê đã được 
mô tả trong phần 6.3.2.8. Việc lựa chọn giá trị Tari phải phù hợp với các quy tắc radio địa 
phương. 
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Bảng 6.5 – Các giá trị ưu tiên từ thiết bị dò tín hiệu đến thẻ Tari 

 

 

Giá trị Tari 
Sức chịu 
của giá trị 

Tari 

 

Quang phổ 

6.25 µs +/– 1%  

DSB-
ASK, 
SSB-
ASK, 
or PR-ASK 

12.5 µs +/– 1% 

25 
µs 

+/– 1% 
 

6.3.1.2.5 Hình dạng sóng R=>T RF 

 
Hình dạng sóng R=>T RF phải tuân theo hình 6.2 và bảng 6.6. Chiều dài của 
trường điện A là biên độ cực đại của hình dạng sóng RF. Tari được định nghĩa 
trong hình 6.1. Độ rộng của xung điện được đo tại mức 50% trên xung điện. Bộ 
dò tín hiệu không được thay đổi kiểu điều biến của R=>T (ví dụ: không được 
chuyển giữa DSB-ASK, SSB- ASK,  hay PR-ASK ) mà không giảm sóng điện từ 
RF xuống trước (xem phần 6.3.1.2.7). 
  

 

Điều biến ASK Điều biến PR-ASK  

 

Electric field strength 

 

Mh 

 

Electric field strength 

 

Mh 

 

 

 

Ml 

 

 

0.5×(A + B) 

 

A 

 

Mh 

PW 

 

 

tf tr 

 

Ml 

 

 

 

 

A 0.5×(A + B) 

PW 

 

 

 

 

tf tr 

 

 

B 
Ml B  Ml  

Mh 

0 time 0 time 

 

 
Hình 6.2 – Hình dạng sóng RF Bộ dò tín hiệu-đên-Thẻ   
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Bảng 6.6 – Tham số hình 
dạng sóng RF 

 

Tari Tham số Ký hiệu Cực tiểu Đặc thù  Cực đại  Đơn vị  

 
 

 

6.25 
µs 
to 

25 µs 

Độ sâu của việc điều biến (A–B)/A 80 90 100 % 

RF Envelope Ripple Mh  = Ml 0  0.05(A–B) V/m 

RF Envelope Rise Time tr,10–90% 0  0.33Tari µs 

RF Envelope Fall Time tf,10–90% 0  0.33Tari µs 

RF Pulsewidth PW MAX(0.265Tari, 2)  0.525Tari µs 
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M 

6.3.1.2.6 Bộ dò tín hiệu tăng sóng điện từ  

 
Bộ dò tín hiệu  truyền lực lên trên hình dạng sóng RF sẽ tuẩn theo những mô tả trong 
hình 6.3 và bảng 6.7. Một khi mức sóng đã vượt lên trên mức 10%, lực lên hình dạng 
sóng sẽ tăng lên ít nhất là đến giới hạn Ml. Hình dạng sóng RF sẽ không rơi xuống 

dưới mức 90% điểm trong hình 6.3 trong suốt thời gian gián đoạn Ts. Các Bộ dò tín 

hiệu sẽ không phát lệnh trước khi kết thúc khoảng thời gian gián đoạn tối đa theo 
chỉnh lý trong hình 6.7 (ví dụ trước khi Ts ).  

 
6.3.1.2.7 Bộ dò tín hiệu giảm sóng điện từ  

 
Bộ dò tín hiệu giảm lực tác động lên hình dạng sóng RF phải tuân theo hình 6.3 và 
bảng 6.8. Một khi mức sóng giảm xuống dưới mức 90%, lực tác động lên hình dạng 
sóng sẽ giảm cho đến khi đến giới hạn cuối Ms. Mộ t  khi ngắt điện Bộ dò tín hiệu 

sẽ  kéo dài việc ngắt điện ít  nhất là 1ms trước khi  phát điện trở  lạ i .  
 

 
Electric field strength 

h 
 
 

 
90% 90% 

 
100% 

 
Ml 

 
 
 
 

10%  
 
 
 
Tr Ts 

10% 

 
 
 

Tf 

Ms 

0% 

time 

Hình 6.3 –Bộ dò tín hiệu  tăng và giảm lực tác động lên hình dạng sóng RF  
 

Bảng 6.7 –Bộ dò tín hiệu  tăng lực tác động lên các tham số sóng điện từ 

 
Tham số Định nghĩa  Cực tiểu Điển hình Cực đại Đơn vị  

Tr Rise time 1  500 µs 

Ts Settling time   1500 µs 

Ms Mức tín hiệu khi OFF   1 % full scale 

Ml Undershoot   5 % full scale 

Mh Overshoot   5 % full scale 
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Bảng 6.8 –Bộ dò tín hiệu giảm lực tác động lên các tham số sóng điện từ 
 

 

Tham số Định nghĩa  Cực 
tiểu 

Đặc 
thù 

Cực đại Đơn vị  

Tf Fall 
time 

1  50
0 

µs 

M
s 

Mức tín hiệu khi 
OFF 

  1 % full 
scale Ml Undershoot   5 % full 
scale M

h 
Overshoot   5 % full 

scale  

6.3.1.2.8 Đoạn đầu R=>T và đồng bộ khung  

 
Bộ dò tín hiệu phải bắt đầu tất cả các hiệu lệnh R=>T với đoạn đầu hay với đồng bộ 
khung, cả hai điều này đã được chỉ rõ trong hình 6.4. Đoạn đầu sẽ xuất hiện trước 
một lệnh truy vấn Query (xem hình 6.3.2.10.2.1) và chỉ rõ sự bắt đầu của một chu 
kỳ kiểm kê. Tất cả các dấu hiệu khác sẽ bắt đầu với một đồng bộ khung. Dung sai 
trên tất cả các tham chiếu được mô tả trong hình 6.2. Một thẻ có thẻ so sánh giữa 
chiều dài của dữ liệu-0 với chiều dài của việc định cỡ RTcal để xác nhận tính hợp 
lệ của đoạn đầu 
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Phần đầu của R=>T 

 
1 Tari 2.5 Tari RTcal 3.0 Tari 1.1RTcal TRcal 3 RTcal 

 
12.5µs +/– 5% PW PW PW 

 
 
 
 

Bộ giới 
hạn 

Dư liệu-
0 

Định cỡ R=>T  (RTcal) Định cỡ T=>R (TRcal) 

 
Đồng bộ khung R=>T 

 
1 Tari 2.5 Tari RTcal 3.0 Tari 

 
12.5µs +/– 5% PW PW 

 
 
 
 

                        Bộ giới hạn Dữ liệu-
0 

Định cỡ R=>T (RTcal) 

 
Hình 6.4 –Đoạn đầu của R=> T và đồng bộ khung 

 
Phần đầu phải bao gồm một bộ phân định giới hạn với chiều dài cố định, một ký hiệu dữ 
liệu 0, một ký hiệu định cỡ Rtcal và một cộng thêm một ký hiệu định cỡ TRcal.  

 RTcal: Bộ dò tín hiệu phải thiết lập RTcal bằng với chiều dài của một ký 
hiệu dữ liệu 0 công với chiều dài của ký hiệu dữ liệu 1 (RTcal = 0length  + 

1length). Thẻ sẽ đo chiều dài của Rtcal và tính pivot= RTcal / 2. Thẻ sẽ dịch các 

ký hiệu của Bộ dò tín hiệu tiếp theo sang thành những ký hiệu sẽ ngắn hơn 
pivot của các dữ liệu 0 và dài hơn pivot của các dữ liệu 1. Thẻ sẽ dịch các ký 
hiêu sang thành các ký hiệu dài hơn 4 Rtcal. Trước khi chuyển thành Rtcal, một 
Bộ dò tín hiệu sẽ truyền CW tối thiểu 8 Rtcal. 

 TRcal: Bộ dò tín hiệu phải chỉ rõ tần số kết nối bức xạ của một thẻ ( tốc độ dữ 
liệu FM0 của nó hay tần số của một sóng thứ cấp Miller của nó) bằng việc sử 
dụng TRcal và chia tỉ lệ (DR) thành phần đầu và trọng tải tối đa của một lệnh 
truy vấn mà bắt đầu một chu kỳ kiểm kê. Phương trình (1) chỉ rõ mối quan hệ 
giữa tần số kết nối bức xạ (LF), Trcal, và DR. Thẻ sẽ đo chiều dài của TRcal, 
tính toán LF, và điều chỉnh tỉ lệ kết nối T=>R của nó bằng với LF (Bảng 6.11 
thể hiện các giá tr ị của LF và các dung sai). Một Bộ dò tín hiệu mà sử dụng 
TRcal và RTcal trong bất kỳ một chu kỳ kiểm kê nào sẽ đáp ứng các yêu 
cầu bắt buộc trong phương trình (2):   

 

LF 
DR 

TRcal 

1.1RTcal TRcal 3 RTcal

 
(1) 

 
(2) 

 
Việc đồng bộ khung là giống như phần mở đầu, trừ đi ký hiệu TRcal. Trong suốt chu kỳ 
kiểm kê một Bộ dò tín hiệu trong quá trình đồng bộ khung sẽ mất cùng khoảng thời gian 
của RTcal giống như nó đã sử dụng trong phần đầu tạo ra chu kỳ kiểm kê đó     
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6.3.1.2.9 Frequency-hopping spread-spectrum waveform  
 
Khi Bộ dò tín hiệu sử dụng hiệu lệnh frequency-hopping spread spectrum (FHSS), 
hình dạng sóng RF của Bộ dò tín hiệu sẽ tương thích theo hình 6.5 và bảng 6.9. 
Trong hình 6.5 Hình dạng sóng RF sẽ không rơi xuống mức thấp hơn 90% điểm 
trong suốt thời gian ngắt đoạn Ths. Các Bộ dò tín hiệu sẽ không đưa ra lệnh trước 

khi kết thúc khoảng thời gian thiết lập ngắt đoạn tối đa theo hình 6.9 ( có nghĩa là trước 
thời điểm Ths). Thời gian tối đa giữa các bước nhảy tần số và thời gian ngắt RF tối 

thiểu trong suốt một bước nhảy sẽ đáp ứng các yêu cầu bắt buộc ở mức địa phương. 
 
6.3.1.2.10  Frequency-hopping spread-spectrum channelization 
 
Bộ dò tín hiệu được chứng nhận hoạt động trong các môi trường đơn Bộ dò tín hiệu 
phải đáp ứng các quy tắc địa phương trong dải quang phổ. Bộ dò tín hiệu được 
chứng nhận hoạt động trong môi trường đa Bộ dò tín hiệu khi chúng vận hành dưới 
FCC tít 47, phần 15 các quy tắc, sẽ có khả nắng tấp trung tin hiệu của chúng vào các 
kênh với chiều dài và các tần số trung tâm được chỉ rõ trong bảng 6.10 ( hiệu lệnh về 
kênh đa Bộ dò tín hiệu được mô tả rõ trong phần phụ lục G )   
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Electric field strength  
Mhh 

 
 
 

90% 90% 

 
100% 

 
Mhl 

 
 
 
 

10%  
 
 
 
Thr Ths 

10% 
 
 
 

Thf 

Mhs 
0% 

time 
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Hình 6.5 – FHSS Interrogator RF envelope 

 
 

Bảng 6.9 –Các tham số sóng điện từ FHSS 

 

Tham số  Định nghĩa  Cực tiểu  Đặc 
thù 

    Cực 
đại 

Đơn vị 

Th
r 

Rise time   500 µs 

Th
s 

Settling time   1500 µs 

Thf Fall 
time 

  500 µs 

Mh
s 

Signal level during 
hop 

  1 % full 
scale Mh

l 

Undershoot   5 % full 
scale Mh

h 

Overshoot   5 % full 
scale  

 

Bảng 6.10 – Frequency-hopping spread-spectrum 
channelization 

 

Commanded 
Tag 

backscatter 
format 

 Chiều 
rộng 
của 
kênh 

Channel 
center 
frequencies 
fc 

 

Guardbands 
 

 

Subcarrier 

 

 

500 kHz 

Channel 1: 902.75 
MHz 
Channel 2: 903.25 
MHz 





Channel 50: 927.25 
MHz 

Lower bandedge: 
902 MHz – 902.5 
MHz 

 

Upper bandedge: 
927.5 MHz – 928 
MHz 

FM
0 

Tuân theo các quy tắc địa phương  

 

 

6.3.1.2.11  Mặt nạ truyền 
 
Bộ dò tín hiệu được chứng nhận hoạt động theo giao thức này phải đáp ứng các quy 
tắc địa phương đối với việc phát xạ ra tần số sóng thu thanh giả mạo ngoài kênh và 
ngoài băng từ.  

 
Bộ dò tín hiệu được chứng nhận hoạt động trong môi trường đa Bộ dò tín hiệu cộng 
thêm việc đáp ứng các quy tắc địa phương cũng phải đáp ứng mặt nạ truyền đa bộ dò 
tín hiệu cụ thể: 

Mặt nạ truyền đa bộ dò tín hiệu: Đối với một Bộ dò tín hiệu đang thực hiện 

truyền trên kênh R, và vào bất kì kênh SR nào khác, tỉ lệ của lực tích hợp P() trong 
kênh S này là kênh R sẽ không vuợt quá các giá trị cụ thể: 

 |R – S| = 1: 10log10(P(S) / P(R)) < –20 dB 

 |R – S| = 2: 10log10(P(S) / P(R)) < –50 dB 

 |R – S| = 3: 10log10(P(S) / P(R)) < –60 dB 

 |R – S| > 3: 10log10(P(S) / P(R)) < –65 dB 
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Trong đó P() là toàn bộ nguồn lực tích hợp trong kênh cụ thể. Mặt nạ này được thể 
hiện bằng đồ hoạ trong hình 6.6, với dBch được định nghĩa khi dB nói tới nguồn lực 
tích hợp trong kênh tham chiếu. Đối với bất kỳ kênh truyền R nào, hai trường hợp 
ngoại lệ đối với mặt nạ được phép, là: 

 vượt quá –50 dBch, và 

 vượt quá các yêu cầu quy tắc địa phương. 

Trường hợp ngoại lệ xảy ra khi nguồn lực tích hợp trong một kênh S vượt quá mặt nạ. 
Mỗi kênh mà vượt quá mặt nạ được tính là một trường hợp ngoại lệ riêng biệt. 

 
Bộ dò tín hiệu được chứng nhận hoạt động trong môi trường đa bộ dò tín hiệu phải 
đáp ứng cả các quy tắc địa phương và mặt nạ truyền được chỉ trong hình 6.6. Thêm 
nữa, chúng phải có khả năng đáp ứng mặt nạ truyền trong môi trường đa Bộ dò tín 
hiệu khi sử dụng tín hiệu kênh đa bộ dò tín hiệu như được phác hoạ trong phụ lục G. 
Cuối cùng, không giống như các Bộ dò tín hiệu đã chứng nhận hoạt động trong nhiều 
môi trường đa Bộ dò tín hiệu, chứng nhận thao tác trong nhiều môi trường đa Bộ dò 
tín hiệu không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đối với một mặt nạ truyền. 

 
Mặt nạ truyền trong môi trường đa Bộ dò tín hiệu: Đối với việc truyền của Bộ dò 
tín hiệu tập trung tại tần số fc, một băng thông rộng 2.5/Tari RBW tập trung tại tần số 

fc, một tần số offset fo  = 2.5/Tari, và một băng thông 2.5/Tari SBW  tập trung tại tần 

số (n × fo) + fc  (integer n), tỉ lệ nguồn lực tích hợp P() trong SBW  đến tỉ lệ nguồn lực 

tích hợp trong RBW  sẽ không vượt quá các giá trị được mô tả: 

 |n | = 1: 10log10(P(SBW) / P(RBW)) < –30 dB 

 |n | = 2: 10log10(P(SBW) / P(RBW)) < –60 dB 

 |n | > 2: 10log10(P(SBW) / P(RBW)) < –65 dB 

P() chỉ rõ toàn bộ nguồn lực được tích hợp trong băng thông 2.5/Tari. Mặt nạ này 
được thể hiện bằng đồ hoạ trong hình 6.7, với dBch được định nghĩa khi dB nói tới 
nguồn lực tích hợp trong kênh tham chiếu.  
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Hình 6.6 – Mặt nạ truyền trong môi trường đa bộ dò tín hiệu 
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Hình 6.7 – Mặt nạ truyền trong môi trường bộ dò tín hiệu dày đặc 
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6.3.1.3   Trao đổi thông tin từ thẻ đến bộ dò tín hiệu 
 
Thẻ trao đổi với bộ dò tín hiệu bằng việc sử dụng sự điều biến bức xạ, tại đó thẻ 
chuyển hệ số phản xạ ăng-ten của nó giữa hai trạng thái theo các dữ liệu đang được gửi 
đi.    

 
Thẻ phải bức xạ bằng việc sử dụng một định dạng điều biến cố định, mã hoá dữ liệu và 
tốc độ truyền dữ liệu trong suốt một chu kỳ kiểm kê, chi tiết về chu kỳ kiểm kê sẽ được 
giải thích rõ trong phần 6.3.2.8. Thẻ lựa chọn định dạng điều biến, bộ dò tín hiệu 
lựa chọn việc mã hoá và tốc độ dữ liệu bằng các lệnh truy vấn mà tạo ra chu kỳ. 
Các giá trị thấp trong hình 6.9, hình 6.10, hình 6.11, hình 6.13, hình 6.14 và hình 
6.15 tương ứng với trạng thái phản của ăng-ten, thẻ trưng bày trong suốt 
khoảng thời gian của CW trước khi chuyển sang phần đầu T=>R (nghĩa là thẻ hấp 
thụ sức mạnh nguồn lực) trong khi đó các giá trị cao tương ứng với trạng thái phản của 
ăng-ten, thẻ trưng bày trong suốt xung điện cao đầu tiên của phần đầu T=>R 
(nghĩa là thẻ phản ánh sức mạnh nguồn lực ) 
 
6.3.1.3.1 Điều biến 

 
Bức xạ thẻ phải dùng mô hình điều biến ASK và/hay PSK. Nhà sản xuất thẻ lựa chọn 
định dạng điều biến. Các Bộ dò tín hiệu phải có khả năng hủy điều biến hoặc kiểu điều 
biến.  

 
6.3.1.3.2 Mã hoá dữ liệu 

 

Thẻ phải mã hoá dữ liệu bức xạ như dải gốc theo mô hình điều biến FM0 hay mô hình 
điều biến sóng thứ cấp theo   mô hình điều biến Miller tại mức truyền dữ liệu. Bộ dò tín 
hiệu điều khiển việc chọn mã hoá. 

 
6.3.1.3.2.1  Dải gốc FM0 

 
Hình 6.8 chỉ ra các chức năng cơ bản và biểu đồ trạng thái đối để tạo ra mã hoá FM0 
(bi-phase space). Tại mỗi giới hạn ký hiệu FM0 đảo pha giải gốc, dữ liệu 0 có thêm một 
sự nghịch đảo ở giữa pha ký hiệu. Biểu đồ trạng thái trong hình 6.8 thể hiện chuỗi dữ 
liệu có tính logic đến các chứng năng cơ bản theo mô hình điều biến FM0 dã được 
truyền. Các nhãn trạng thái 
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Hình 6.8 – Chức năng cơ bản FM0 và sơ đồ trạng thái máy phát 
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Hình 6.9 – Các ký hiệu và chuỗi FM0 
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, S1–S4, chỉ ra bốn ký hiệu có thể được mã hoá FM0, được thể hiện qua hai pha của 

từng các chức năng cơ bản FM0. Các nhãn trạng thái cũng thể hiện dạng sóng FM0 
được truyền bằng việc nhập vào trạng thái. Các nhãn trong việc truyển giao bước 
chuyển giao trạng thái ch ỉ rõ các giá tr ị logic của chuỗ i dữ l iệu được mã hoá. 
Ví dụ, buớc chuyển giao trạng thái từ trạng thái S2  sang S3  là không được 

phép vì việc truyền kết quả không có bước đảo ngược pha tại ranh giới ký 
hiệu. Biểu đồ trạng thái trong hình 6.8 không ch ỉ ra triển khai cụ thể nào.     

 
Hình 6.9 thể hiện các dấu hiệu dải gốc theo mô hình điều biến FM0 và các chuỗi. Chu 
kỳ nhiệm vụ của chuỗi 00 hay 11 được đo ở đầu ra của bộ điều biến, bộ điều biến phải 
có cực tiểu là 45% và cực đại là 55% với giá trị lý thuyết là 50%. Quá trình mã hoá FM0 
có bộ nhớ, việc lựa chọn các chuỗi FM0 trong hình 6.9 phụ thuộc vào các phiên truyền 
trước đó. Hiệu lệnh FM0 luôn luôn kết thúc với một dữ liệu 1 ở cuối của phiên truyền 
như được thể hiện trong hình 6.12   

 
FM0 End-of-

Signaling 
 
 
 

0 dummy 1 0 dummy 1 
 
 

 
1 dummy 1 1 dummy 1 

 

Hình 6.10 – Ngắt sóng truyền FM0 
 
6.3.1.3.2.2  FM0 preamble Phần đầu của FM0 

 
Hiệu lệnh T=>R FM0 phải bắt đầu với một trong hai đoạn đầu như được chỉ ra trong 
hình 6.11. Việc lựa chọn đoạn nào phụ thuộc vào giá trị của bit Trext  theo mô tả trong 
lệnh truy vấn Query đã tạo ra chu kỳ kiểm kê. Chữ “v” được trong hình 6.11 chỉ ra sự vi 
phạm của FM0 (nghĩa là: việc đảo pha lẽ ra phải xảy ra thì nó lại không xảy ra) 
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Hình 6.11 – FM0 T=>R 
preamble 

 
 
6.3.1.3.2.3  Sóng thứ cấp được điều chế dựa theo mô hình điều biến Miller 

 

Hình 6.12 chỉ ra những chức năng cơ bản và biểu đồ trạng thái để tạo ra mã hoá theo 
mô hình điều biến Miller . Mô hình điều biến Miller cho dải gốc đảo các pha của nó giữa 
hai dữ liệu 0 trong chuỗi. Mô hình điều biến Miller cho dải gốc cũng thay thế việc đảo 
pha ở đoạn giữa của ký hiệu dữ liệu 1. Biểu đồ trạng thái trong hình 6.12 thể hiện từ 
dãy dữ liệu lôgíc tới các chức năng cơ bản của dải gốc theo mô hình điều biến Miller. 
Nhãn trạng thái , S1–S4, chỉ rõ bốn ký hiệu có thể được mã hoá theo mô hình điều biến 

Miller. Nhãn trạng thái cũng thể hiện kiểu sóng của dải gốc theo mô hình điều biến 
Miller được tạo ra bằng việc nhập vào trạng thái. Những nhãn trong quá trình chuyển 
giao trạng thái cho biết các giá trị lôgíc của chuỗi dữ liệu sẽ được mã hoá. Ví dụ, bước 
chuyển giao từ trạng thái S1  đến S3  là không được phép vì việc truyền kết quả có một 

buớc đảo pha tạ i ranh giớ i ký hiệu giữa dữ l iệu-0 và dữ l iệu-1. Biểu đồ trạng 
thái trong hình 6.12 không ch ỉ ra triển khai cụ thể nào.     

 
Hình 6.13 chỉ ra các dải sóng thứ cấp được điều biến theo mô hình điều biến Miller, chuỗi 
theo mô hình điều biến Miller sẽ chứa chính xác 2,4 hay 8 chu kỳ sóng thứ cấp cho mỗi 
bit, chứa chính xác giá trị nào điều này phụ thuộc vào giá trị M được thể hiện trong lệnh 
truy vấn Query đã tạo ra chu kỳ kiểm kê 
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1 

(xem bảng 6.12). Chu kỳ nhiệm vụ của ký hiệu 0 hay 1 được đo ở đầu ra của bộ điều 
biến, bộ điều biến sẽ có cực tiểu là 45% và cực đại là 55% với giá trị thực danh là 50%. 
Kết quả là việc mã hoá theo mô hình điều biến Miller có bộ nhớ, việc lựa chọn các 
chuỗi Miller trong hình 6.13 phụ thuộc vào nhiều quá trình truyền trước đó. Dấu hiệu 
Miller sẽ luôn luôn kết thúc với một bit dữ liệu 1 ở cuối của bước truyền, như được chỉ 
ra trong hình 6.14. 
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Hình 6.12 –Các chức năng cơ bản của mô hình Miller và sơ đồ trạng thái của máy phát 
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Hình 6.13 – Subcarrier 
sequences 
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 Kết thúc hiệu lệnh theo mô hình điều biến MIller 
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Hình 6.14 – Terminating subcarrier transmissions 

 
 
6.3.1.3.2.4  Phần đầu của sóng thứ cấp theo mô hình điều biến Miller 

 
Dấu hiệu sóng thứ cấp T=>R phải bắt đầu với một trong hai đoạn đầu được chỉ ra trong 
hình 6.15. Việc lựa chọn đoạn nào phụ thuộc vào giá trị của bit Trext được thể hiện 
trong lệnh truy vấn Query đã tạo ra chu kỳ kiểm kê. 
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6.3.1.3.3 Tốc độ truyền dữ liệu 

 
Các thẻ phải hỗ trợ các giá trị Tari R=>T được thể hiện trong phần 6.3.1.2.4, các tần số 
kết nối T=>R và các dung sai được thể hiện trong bảng 6.11, tốc độ truyền dữ liệu T=>R 
được thể hiện trong bảng 6.12. Yêu cầu biến đổi tần số trong bảng 6.11 bao gôm cả 
thường xuyên lẫn sự biến đổi tần số ngắn hạn  trong suốt quá trình thẻ hồi đáp lệnh của 
bộ dò tín hiệu. Lệnh truy vấn Query tạo ra một chu kỳ kiểm kê thể hiện DR trong bảng 
6.11 và M trong bảng 6.12, phần trước lệnh truy vấn Query thể hiện Trcal. LF được tính 
theo phương trình (1). Bốn tham số này cùng nhau định nghĩa tần số bức xạ, mô hình 
điều biến (FM0 hay Miller), và tốc độ dữ liệu T=>R cho một chu kỳ (xem phần 6.3.1.2.8) 

   
Bảng 6.11 – Các tấn số kết nối từ thẻ đến thiết bị dò tín hiệu 

 

DR: Chia 
tỉ số 

TRcal 
1 

(µs +/– 1%) 

LF: Tần số liên 
kết (kHz) 

Dung sai tần số 
FT (nhiệt độ 
thường) 

Dung sai tần sốFT 
(nhiệt độ mở rộng) 

Frequency 
variation during 
backscatter  

 

 

 

 

 

64/3 

33.
3 

64
0 

+ / – 15% + / – 15% + / – 2.5% 

33.3 < TRcal < 
66.7 

320 < LF < 640 + / – 22% + / – 22% + / – 2.5% 

66.
7 

32
0 

+ / – 10% + / – 15% + / – 2.5% 

66.7 < TRcal < 
83.3 

256 < LF < 320 + / – 12% + / – 15% + / – 2.5% 

83.
3 

25
6 

+ / – 10% + / – 10% + / – 2.5% 

83.3 < TRcal < 
133.3 

160 < LF < 256 + / – 10% + / – 12% + / – 2.5% 

133.3 < TRcal < 
200 

107 < LF < 160 + / – 7% + / – 7% + / – 2.5% 

200 < TRcal < 225 95 < LF < 107 + / – 5% + / – 5% + / – 2.5% 

 

 

 

 

 

 

8 

17.2 < TRcal < 25 320 < LF < 465 + / – 19% + / – 19% + / – 2.5% 

25 32
0 

+ / – 10% + / – 15% + / – 2.5% 

25 < TRcal < 
31.25 

256 < LF < 320 + / – 12% + / – 15% + / – 2.5% 

31.2
5 

25
6 

+ / – 10% + / – 10% + / – 2.5% 

31.25 < TRcal < 
50 

160 < LF < 256 + / – 10% + / – 10% + / – 2.5% 

50 16
0 

+ / – 7% + / – 7% + / – 2.5% 

50 < TRcal < 75 107 < LF < 160 + / – 7% + / – 7% + / – 2.5% 

75 < TRcal < 200 40 < LF < 107 + / – 4% + / – 4% + / – 2.5% 

 

Note 1. Allowing two different TRcal values (with two different DR values) to specify the 
same LF offers flexibility in specifying Tari and RTcal. 

Bảng 6.12 –Tốc độ truyền dữ liệu từ thẻ đến thiết bị dò tín hiệu 

 

Số chu kỳ sóng thứ cấp theo mỗi ký hiệu 

 

 

Dạng điều biên Tốc độ truyền dữ liệu 

1 FM0 baseband L
F 

2 Miller subcarrier LF/
2 

4 Miller subcarrier LF/
4 

8 Miller subcarrier LF/
8 
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6.3.1.3.4 Tag power-up timing 

 
Các thẻ đươc cung cấp năng lượng bởi bộ dò tín hiệu, bộ dò tín hiệu có khả năng nhận 
và hành động theo các lệnh của bộ dò tín hiệu trong khoảng thời gian chưa vượt quá 
khoảng thời gian ngắt quãng tối đa được phép đã mô tả trong bảng 6.7 hay bảng 6.9 
(nghĩa là trong Ts  hay Ths). 

 
6.3.1.3.5 Sức mạnh tối thiểu của trường vận hành và sức mạnh của bức xạ 

 
Đối với các thẻ được chứng nhận giao thức này, hoạt động dưới sự kiểm soát của các 
điều kiện cụ thể của nhà sản xuất tuân theo các quy tắc địa phương, và định dạng trên 
một hay nhiều thiết bị được lựa chọn bởi nhà sản xuất, nhà sản xuất thẻ sẽ chỉ rõ:   

1.   Chỗ trống, sự giao thoa, và 

2.   Minimum relative backscattered modulated power (điều biến ASK) or change in 
radar cross-section or equivalent (điều biến pha). 

 
 
6.3.1.4   Thứ tự truyền 

 

Thứ tự truyền đối với tất cả các giao tiếp R=>T và T=>R sẽ tuân theo các quy ước sau 
đây: 

 Trong mỗi tin điện, từ quan trọng nhất phải được truyền đầu tiên, và  

 Trong mỗi từ, bit quan trọng nhất phải được truyền đầu tiên.  

 
 
6.3.1.5   Thời gian kết nối 

 
Hình 6.16 minh hoạ thời gian kết nối từ R=>T và từ T=>R. Hình này (không thể hiện 
phạm vi) định nghĩa sự tương tác của bộ dò tín hiệu với một thẻ. Bảng 6.13 chỉ ra các 
yêu cầu về thời gian cho hình 6.16, trong khi phần 6.3.2.10 mô tả các lệnh này. Thẻ và 
bộ dò tín hiệu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về thời gian được chỉ ra trong bảng 6.13. 
RTcal được định nghĩa trong phần 6.3.1.2.8; Tpri  là khoảng thời gian kết nối từ T=>R 

(Tpri  = 1 / LF). Như được mô tả trong phần 6.3.1.2.8, bộ dò tín hiệu phải sử dụng tốc 

độ kết nối cố định từ R=>T trong suốt thời gian một chu kỳ kiểm kê, trước khi chuyển 
sang tốc độ kết nối từ R=>T, thiết bị dò tín hiệu sẽ truyền CW trong tối thiểu 8 RTcal.      
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 Select CW Query CW Ack CW QueryRep  

 

 Query CW QueryRep CW QueryRep CW Ack CW QueryRep  

 

    Single Tag Reply     
 

Interrogator 

 
 
 
 
 
 

Tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
RN16 PC + EPC + CRC16 

 
 
 

 
NAK 

QueryRep or 

QueryAdjust 

if EPC is valid 

 
NAK if EPC 

is invalid 

 

T4 T1 T2 T1 
T2 

 
 
 
 
 
 

  Collided Reply   No Reply     Invalid ACK    

 
Interrogator 

 
Collision 

Detected 
No 

Reply 

No 

Reply 

 
Tag 

 

RN16 RN16 

 
T1 T2 T1 T3 T1 T2 T1 T3 

 

 
Hình 6.16 –Thời gian kết nối  

 
Bảng 6.13 –Các tham số về thời gian kết nối 

 

Tham số  Cực tiểu Đặc thù Cực đại Mô tả 

 

 

T
1 

 

 

MAX(RTcal,10Tp

ri) 

× (1 – FT) – 2µs 

 

 

MAX(RTcal,10Tp

ri) 

 

 

MAX(RTcal,10Tp

ri) 

× (1 + FT) + 2µs 

Là khoảng thời gian từ khi bộ dò tín hiệu truyền 
dữ liệu đi đến khi có sự hồi đáp lại từ thẻ (cụ 
thể, khoảng thời gian từ khi bit cuối cùng được 
bộ dò tín hiệu truyền đi đến khi thẻ hồi âm lại) 
được tính tại các trạm anten của thẻ đó. 

 

 

T
2 

 

 

3.0Tp
ri 

  

 

20.0Tpri 

Là thời gian được yêu cầu cho một thẻ giải điều 
biến tín hiệu của bộ dò tín hiệu được đo từ khi 
bit cuối cùng được trả lời lại từ thẻ đến giới hạn 
đầu tiên của bộ dò tín hiệu truyền đi.  

 

T
3 

 

0.0Tp
ri 

  Khoảng thời gian một bộ dò tín hiệu đợi, sau T1, 

trước khi nó phát ra lệnh khác  

T
4 

2.0 RTcal   Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lệnh của bộ 
dò tín hiệu 

 

Các lưu ý 

1. Tpri  chỉ rõ thời gian của một ký hiệu FM0 hay thời gian của một chu kỳ sóng thứ cấp 

đơn lẻ. 
2.    Giá trị cực đại cho T2  chỉ áp dụng cho thẻ ở trạng thái trả lời hay xác nhận (xem 

phần 6.3.2.4.3 và phần 6.3.2.4.4). Đối với thẻ trong trạng thái trả lời hay xác nhận, nếu 
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T2quá hạn (nghĩa là đạt đến giá trị cực đại của nó):  

 Không có thẻ nào nhận một lệnh hợp lệ, thẻ sẽ chuyển giao đến trạng thái 
arbitrate (xem phần 6.3.2.4.2), 

 Trong quá trình nhận một lệnh hợp lệ, thẻ phải xử lý lệnh đó, 

 Trong quá trình nhận một lệnh không hợp lệ, thẻ phải chuyển thành arbitrate để 
xác định lệnh là không hợp lệ.  

Trong tất cả các trạng thái khác giá trị cực đại cho sẽ không bị giới hạn. “Lệnh không 
hợp lệ” được định nghĩa trong phần 6.3.2.10  

3. Thiết bị dò tín hiệu có thể gửi một lệnh mới trước khoảng thời gian nghỉ tạm thời T2  
(nghĩa là trong quá trình trả lời của thẻ).  Trong trường hợp này thẻ hồi đáp lại 
không bắt buộc giải điều biến hay hành động theo một lệnh mới, và có thể phải 
thực hiện việc khởi động lại nguồn.   

4. FT là dung sai tần số được mô tả trong bảng 6.11  
5. T1+T3   phải không nhỏ hơn T4.  . 
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6.3.2  Lựa chọn, kiểm kê, và truy nhập thẻ 
 
Lựa chọn, kiểm kê và truy nhập thẻ có thể được xem như mức thấp nhất trong tầng kết 
nối dữ liệu của một hệ thống truyền thông mạng. 
 
6.3.2.1   Bộ nhớ của thẻ 
 
Bộ nhớ của thẻ sẽ được chia thành 4 mảng riêng biệt, mỗi mảng có thể bao gồm không 
hay nhiều từ trong bộ nhớ. Sơ đồ bộ nhớ lôgíc được chỉ ra trong hình 6.17. Các mảng bộ 
nhớ cụ thể là: 

a)   Bộ nhớ dự trữ  phải  chứa  mật khẩu truy nhập và mật khẩu huỷ.  Mật khẩu 
hủy phải được lưu giữ tại các địa chỉ  trong bộ nhớ từ  00h  đến 1Fh; mật khẩu 
truy nhập phải được lưu giữ tại các địa chỉ trong bộ nhớ từ 20h  đến  3Fh. Nếu 
thẻ không thực hiện mật khẩu huỷ và/hay truy nhập, thẻ phải hành động như thể 
là nó có mật khẩu giá trị zero, mật khẩu này là tồn tại vĩnh cửu và không được 
phép thay đổi (xem phần 6.3.2.10.3.5), và vị trí bộ nhớ tương tự trong bộ nhớ lưu 
trữ không cần tồn tại. 

b)   Bộ nhớ EPC phải chứa một CRC-16 tại địa chỉ bộ nhớ từ 00h  đến  0Fh, đoạn 

mã kiểm soát giao thức ở địa chỉ bộ nhớ từ 10h  đến 1Fh, và một mã (như là một 

EPC, và từ giờ về sau trong tài liệu này được coi như là một EPC) để nhận dạng 
đối tượng thẻ hiện tại hay được đính kèm ngay phần đầu địa chỉ 20h. Chi tiết cụ 

thể được mô tả trong phần 6.3.2.1.4, PC được chia thành trường độ dài trong 
các vị bộ nhớ từ 10h đến 14h, đoạn mã RFU  trong các vị trí bộ nhớ từ 15h  và 

16h, và một bộ nhận dạng hệ thông số (NSI) trong các vị trí bộ nhớ từ 17h  đến 

1Fh. CRC-16, PC, và EPC sẽ được lưu giữ trong MSB đầu tiên (MSB của 

EPC được lưu giữ tại vị trí 20h )   

c)   Bộ nhớ TID  phải chứa một bộ nhận dạng lớp định vị 8bit ISO/IEC 15963 
(111000102  cho EPCglobal) tại vị trí bộ nhớ từ 00h  đến 07h. Bộ nhớ TID sẽ 

chứa các thông tin nhận dạng đầy đủ tại địa chỉ cho bộ dò tín hiệu để nhận dạng 
duy nhất các lệnh chung và/hay các đặc điểm lựa chọn mà một thẻ hỗ trợ. Đối 
với các thẻ mà bộ nhận dạng lớp định vị ISO/IEC 15963 của nó là 111000102, 

thông tin nhân dạng này sẽ bao gồm một bộ nhận dạng thiết kế mặt nạ thẻ 12-bit 

(mở cho các thành phần của EPCglobal) tại các vị trí bộ nhớ từ 08h đến13h  và 

một số mẫu thẻ 12-bit tại vị trí bộ nhớ từ 14h  đến 1Fh. Thẻ có thể chứa thông 

tin thẻ - và nhà sản xuất- các dữ liệu cụ thể (ví dụ, một số thứ tự của thẻ) 
trong bộ nhớ TID tại vị trí 1Fh. 

d)   Bộ nhớ người sử dụng cho phép lưu trữ dữ liệu cụ thể của người sử dụng. 
Việc tổ chức bộ nhớ được người sử dụng định nghĩa. 

Địa chỉ lôgíc của tất cả các mảng bộ nhớ phải bắt đầu tại địa chỉ zero (00h). Bản đồ bộ 

nhớ vật lý cụ thể dành cho nhà sản xuất. Các lệnh truy nhập bộ nhớ có một tham số 
MemBank để lựa chọn các mảng, và một tham số địa chỉ được mô tả cụ thể bằng việc 
sử dụng định dạng EBV được mổ tả trong phần phụ lục A, để lựa chọn một vị trí bộ nhớ 
cụ thể trong mảng đó 
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Khi thẻ bức xạ nội dung của bộ nhớ, sự bức xạ này sẽ giảm xuống mức biên từ ( trừ 
trường hợp hồi âm bị cắt - xem phần 6.3.2.10.1.1) 

MemBank được định nghĩa như sau: 

002 Dự trù 

012 EPC 

102 TID 

112 Người sử dụng 

Các thao tác trong một mảng bộ nhớ lôgíc sẽ không truy cập đến vị trí bộ nhớ trong một 
mảng khác. 
Ghi vào bộ nhớ, chi tiết xem phần 6.3.2.9, bao gồm việc chuyển các từ 16-bit từ bộ dò 
tín hiệu sang thẻ. Lệnh ghi Write ghi chữ 16-bits (có nghĩa là ghi 1 từ) sử dụng kết nối 
mã hoá bề mặt để che đi dữ liệu trong thời gian truyền từ R=>T. Lệnh tuỳ chọn 
BlockWrite ghi vào một hay nhiều từ 16-bit trong một lần, không mã hóa dữ liệu liên kết. 
Lệnh tùy chọn BlockErase (Xóa khối) xóa một hoặc nhiều từ 16-bits trong một lần. 
Lệnh Write, BlockWrite, hay BlockErase phải không biến đổi trạng thái thẻ huỷ bất 
chấp địa chỉ bộ nhớ (dù hợp lệ hay không hợp lệ) được mô tả rõ ràng trong lệnh.  
Bộ dò tín hiệu có thể khoá, khoá vĩnh viễn, mở khoá hay mở khoá vĩnh viễn bộ nhớ, vì 
thế ngăn cản hay cho phép các thay đổi sau đó (khi thích hợp). Xem phần 6.3.2.9 và 
6.3.2.10.3.5 để xem mô tả chi tiết về khoá hay mở khoá bộ nhớ. Mật khẩu huỷ hay mật 
khẩu truy nhập có thể khoá riêng biệt, như khi chúng là EPC, TID và bộ nhớ người sử 
dụng. Nếu mật khẩu huỷ hay/hoăc truy nhập bị khoá thì những mật khẩu này sẽ trả lại 
cả kết quả không ghi được và không đọc được (nhưng vẫn sử dụng được bởi các lệnh 
huỷ và truy nhập), không giống như các mảng bộ nhớ khác luôn luôn là không đọc được 
bắt chấp tình trạng khoá của chúng. 
 
6.3.2.1.1 Mật khẩu hủy 

 
Mật khẩu huỷ là một giá trị 32-bit được lưu giữ trong bộ nhớ dự trữ từ vị trí 00h  đến 

1Fh, với MSB đầu tiên. Giá trị mặc định (không được lập trình) phải là zero. Bộ dò tín 

hiệu phải dùng mật khẩu huỷ của thẻ một lần, để huỷ thẻ và trả lại nó trong im lặng 
sau đó. Thẻ không phải thực hiện tháo tác huỷ nếu như mật khẩu huỷ là rezo. Thẻ 
không thực hiện một lệnh huỷ mật khẩu nếu nó có một mật khẩu huỷ với giá trị là 
zero mà nó sẽ bị khoá ghi/đọc vĩnh viễn. 
 
6.3.2.1.2 Mật khẩu truy nhập 

 
Mật khẩu truy nhập là một giá trị 32-bit được lưu giữ trong bộ nhớ lưu trữ từ 20h  đến  

3Fh,  với  MSB  đầu tiên. Giá trị mặc định (không được lập trình) sẽ là zero. Các thẻ với 

mật khẩu truy nhập khác zero phải yêu cầu bộ dò tín hiệu cung cấp mật khẩu này 
trước khi chuyển tiếp đến trạng thái được bảo mật. Thẻ không triển khai mật khẩu truy 
nhập hoạt động như là có mật khẩu truy nhập với giá trị là zero, mật khẩu giá trị zero bị 
khoá ghi/đọc vĩnh viễn. 
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6.3.2.1.3 CRC-16 
 
CRC-16 là một vòng kiểm tra chu kỳ dư thừa mà bộ dò tín hiệu sử dụng khi bảo vệ 
các lệnh R=>T, và một thẻ sử dụng nó khi bảo vệ các chuỗi bức xạ T=>R. Để tạo ra 
CRC-16 bộ dò tín hiệu hay thẻ trước hết phải tạo ra con trỏ của CRC-16 như được 
chỉ ra trong bảng 6.14, sau đó giữ phần bổ sung của con trỏ được tạo ra đó để 
hình thành CRC-16 (xem phụ lục F).  

 
Chuỗi được bảo vệ bởi CRC-16 là PC bits và EPC mà một thẻ bức xạ trong suốt thao 
tác kiểm kê. Vì bộ dò tín hiệu có thể tạo ra lệnh Select mà bao gồm tất cả hay từng 
phần của CRC-16 trong phần mặt nạ, và có thể tạo ra lệnh đọc Read để khiến một thẻ 
gây ra bức xạ CRC-16 này, CRC-16 được ánh xạ vào trong bộ nhớ EPC. Tăng nguồn 
lực lên thẻ phải tính toán được CRC-16 qua v ị  trí bộ nhớ  EPC từ 10h  đến cuố i  

EPC (không cần thiết phải đến cuố i bộ nhớ  EPC, nhưng đến cuối EPC được 
mô tả cụ thể bở i truờng độ dài trong PC- xem phần 6.3.2.1.4) và ánh xạ 
CRC-16 đã được tính toán vào bộ nhớ EPC từ 00h  đến 0Fh, với MSB đầu tiên. Vì 

{PC+EPC} được lưu giữ trong bộ nhớ EPC triên các biên từ, CRC-16 phải được tính trên 

biên từ. Thẻ phải kết thúc việc tính toán CRC-16 này và sắp xếp bộ nhớ ở cuố i 

khoảng thời gian ngắt đoạn Ts  hay Ths  trong hình 6.3 hay hinh 6.5. Các thẻ sẽ 

không tính toán lại CRC-16 cho phần trả lại bị ngắt (xem phần 6.3.2.10.1.1). 
 
Để dễ dàng cho việc kiểm tra tin điện, bộ dò tín hiệu hay thẻ có thể thêm một CRC-16 
vào tin điện đã được truyền đi và tính toán lại CRC-16 đó. Nếu tin điện bị lỗi thì sau đó 
phần còn lại sẽ là 1D0Fh  (xem phần phụ lục F). 

 
Bảng 6.14 –Con trỏ 

CRC-16  

 
CRC-16 precursor 

Kiểu CRC Độ dài Hàm Preset Phần còn lại 

ISO/IEC 13239 16 bits x
16 

+ x
12 

+ x
5 

+ 1 FFFFh 1D0Fh 
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6.3.2.1.4 Các bit kiểm tra giao thức 
 
Các PC bit chứa thông tin về các tầng vật lý (physical –layer) mà thẻ trả lại lại thông tin 
này (Tag backscatters) với EPC của nó trong quá trình thực hiện kiểm kê. Có 16 PC bit 
được lưu trong bộ nhớ của EPC tại địa chỉ từ 10h  tới 1Fh      với  các giá trị bit được định 

nghĩa như sau:  

 Bits 10h  – 14h: Độ dài của (PC + EPC) mà thẻ trả lại lại theo các từ sau:   

o 000002: Một từ (địa chỉ từ 10h  tới 1Fh  trong bộ nhớ EPC ). 

o 000012: Hai từ (địa chỉ từ 10h  tới 2Fh  trong bộ nhớ EPC). 

o 000102: Ba từ (địa chỉ từ 10h  tới 3Fh  trong bộ nhớ EPC). 

● 

● 

● 

o 111112: 32 từ (địa chỉ từ 10h  tới 20Fh  trong bộ nhớ EPC). 

 Bits 15h  – 16h: RFU (phải được thiết lập tới 002  đối với Class-1 Tags). 

 Bits 17h  – 1Fh: Giá trị mặc định của hệ thống đánh số nhận dạng 

(Numbering system identifier -NSI) là 0000000002. MSB của NSI được lưu 

trong địa chỉ bộ nhớ 17h. Nếu bit 17h  chứa giá trị logic là 0 thì PC bits 18h  – 

1Fh  sẽ chứa Header của EPCglobal™ đã được định nghĩa trong Các tiêu chuẩn 

dữ liệu thẻ (EPC™ Tag Data Standards). Nếu bit 17h  chứa giá trị logic là 1 thì 

PC bits 18h  – 1Fh  sẽ chứa tất cả toàn bộ AFI đã được định nghĩa trong ISO/IEC 

15961. 
 
Giá trị PC mặc định (chưa được lập trình) sẽ là 0000h. 

Trong các trả lời rút gọn, một thẻ thẻ thay thế cho 000002  đối với các PC bits — xem 

mục 6.3.2.10.1.1. 
Nếu Bộ dò tín hiệu thay đổi độ dài EPC trong bộ nhớ ghi và hy vọng là thẻ sau đó sẽ 
trả lại EPC đã bị thay đổi và rồi nó phải lưu lại độ dài của EPC mới hoặc cập nhật (PC 
+ EPC) vào trong 5 bit đầu tiên của PC của thẻ. Thẻ phải trả lại mã lỗi (xem Phụ lục I) 
nếu bộ dò tín hiệu cố gắng lưu độ dài của (PC + EPC) mà thẻ không hỗ trợ trong 5 bit 
đầu tiên của PC của thẻ.   
Khi khởi động, thẻ sẽ tính toán CRC-16 của nó dựa trên số lượng  từ (PC + EPC) đã 
được 5 bit đầu tiên của PC thiết kế chứ không dựa vào độ dài của toàn bộ bộ nhớ 
EPC (xem mục 6.3.2.1.3). 
EPC là mã sản phẩm điện tử nhận dạng đối tượng thẻ nào được thêm vào. EPC được 
lưu trữ trong bộ nhớ EPC bằt đầu từ địa 20h, MSB đầu tiên. Bộ dò tín hiệu có thể  

tạo lệnh Select chứa tất cả hoặc một phần EPC trong bộ lọc. Các thanh tra có thể tạo 
lệnh ACK khiến cho thẻ phân tán các PC, EPC và CRC-16 của nó (trong một số trường 
hợp, thẻ có thể rút gọn câu trả lời của nó – xem 6.3.2.10.1.1). Cuố i cùng, Bộ dò tín 
hiệu có thể tạo lệnh Read để đọc toàn bộ hoặc một phần EPC. 
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6.3.2.2   Cờ phiên và các cờ kiểm kê 

 
Bộ dò tín hiệu phải hỗ trợ và các thẻ phải cung cấp 4 phiên (session) (bao gồm S0, S1, 
S2, và S3). Các thẻ này phải tham gia vào một và chỉ một phiên trong vòng kiểm kê. Một 
hoặc nhiều bộ dò tín hiệu có thể sử dụng các phiên đó đối với quá trình kiểm kê mật độ 
các thẻ chung một cách độc lập. Khái niệm về các phiên này được minh họa trong Hình 
6.18.   
Các phiên phải duy trì cờ kiểm kê độc lập cho mỗi phiên. Trong 4 cờ kiểm kê thì mỗi 
cờ có 2 giá trị là A và B. Tại thời điểm bắt đầu của mỗi phiên và mỗi vòng kiểm kê, Bộ 
dò tín hiệu chọn giá trị kiểm kê hoặc là các thẻ A hoặc các thẻ B của một trong 4 phiên 
đó. Các thẻ tham gia vào vòng kiểm kê trong một phiên sẽ không sử dụng hoặc thay 
đổi các cờ kiểm kê đối với các phiên khác nhau. Các cờ kiểm kê là nguồn duy nhất 
mà các thẻ cung cấp hoàn toàn độc lập và riêng rẽ với các phiên đã đưa ra; tất cả các 
nguồn của thẻ được chia sẻ giữa các phiên với nhau.  
Các phiên này cho phép các thẻ kết hợp các cờ kiểm kê riêng biệt và độc lập với từng 
đầu đọc. 
Sau khi  kết hợp thẻ,  Bộ dò tín hiệu có thể tạo lệnh để thẻ đảo lại cờ kiểm kê của nó đối 

với phiên đó (nghĩa là chuyển AB hoặc BA). 

 
Ví dụ dưới đây minh họa cách thức 2 Bộ dò tín hiệu có thể sử dụng các phiên và các cờ 
kiểm kê khi thực hiện kiểm kê mẫu thẻ chung một cách độc lập và hoàn chỉnh theo cách 
cơ bản sau: 

 Bộ dò tín hiệu #1 khởi động, sau đó  

o Bắt đầu vòng kiểm kê trong vòng kiểm kê đó nó kết hợp các thẻ A trong 

phiên S2 với các thẻ B, 
o Kết thúc 

 Bộ dò tín hiệu  #2 khởi động, sau đó 

o Bắt đầu vòng kiểm kê trong vòng kiểm kê đó nó kết hợp các thẻ B trong 

phiên S3 với các thẻ A, 
o Kết thúc 
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Phiên S0 Phiên S1 

 

A Các tag 
tham gia 

B Các tag 
tham gia 

A Các tag 
tham gia 

B Các tag 

 tham gia 

 
 

Tags 

[A] 

Tags 

[B] 

Tags 

[A] 

Tags 

[B] 
 

 
Session S2 Session S3 

 

A Các tag 
tham gia 

B Các tag 
tham gia 

A Các tag 
tham gia 

B Các tag 

 tham gia 
 
 

Tags 

[A] 

Tags 

[B] 

Tags 

[A] 

Tags 

[B] 
 

 
Hình 6.18 – Sơ đồ 

phiên  

 
Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi đặt tất cả các thẻ trong phiên S2 vào B. 
Sau đó nó thống kê lại các thẻ trong phiên S2 chuyển từ B ngược trở lại A. Tương 
tự như vậy, Bộ dò tín hiệu #2 cũng đặt tất cả các Thẻ trong phiên S3 quay trở về với 
giá trị A. Sau đó nó thống kê lại các thẻ trong phiên S3 chuyển từ A ngược trở lại B. 
Thông qua quy trình nhiều bước như vậy, mỗi Bộ dò tín hiệu có thể kiểm kê độc lập 
tất cả các thẻ trong trường của mình mà không cần quan tâm tới trạng thái ban đầu 
của các cờ kiểm kê.   

 
Các cờ kiểm kê của Thẻ luôn hiển thị nhiều lần trong bảng 6.15. Thẻ sẽ tác động lên 
các cờ kiểm kê được thiết lập như sau:    

 Cờ kiểm kê S0 sẽ được đặt là A. 

 Cờ kiểm kê S1 sẽ được đặt là A hoặc B, điều này phụ thuộc vào giá trị được 
lưu trữ của nó trừ phi cờ đã thiết lập trước đó lâu hơn số lần tồn tại của 
nó. Trong trường hợp đó, Thẻ sẽ tác động vào cờ kiểm kê S1 đặt là A. Do 
cờ kiểm kê S1 không tự động làm mới (refresh) nên nó có thể đảo từ B sang A 
ngay cả khi Thẻ đã được khởi động. 

 Cờ kiểm kê S2 sẽ được đặt là A hoặc B, điều này phụ thuộc vào giá trị được 
lưu trữ của nó trừ phi Thẻ không còn khả năng khởi động số lần lớn hơn 
số lần tồn tại của nó. Trong trường hợp đó, Thẻ sẽ tác động vào cờ kiểm 
kê S2 đặt là A. 

 Cờ kiểm kê S3 sẽ được đặt là A hoặc B, điều này phụ thuộc vào giá trị được 
lưu trữ của nó trừ phi Thẻ không còn khả năng khởi động số lần lớn hơn 
số lần tồn tại của nó. Trong trường hợp đó, Thẻ sẽ tác động vào cờ kiểm 
kê S3 đặt là A. 

Thẻ phải có khả năng thiết lập bất cứ cờ kiểm kê nào của nó với giá trị là A hoặc B 
trong 2 ms hoặc ít hơn mà không cần quan tâm đế giá trị cờ ban đầu. Thẻ phải làm 
mới các cờ S2 và S3 của nó trong khi khởi động, có nghĩa là mỗi lần Thẻ mất khả 
năng kiểm soát, các cờ kiểm kê S2 và S3 của nó sẽ hiển thị số lần tồn tại trong Bảng 
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6.15. Thẻ phải không để cờ kiểm kê của nó không tồn tại trong khi Thẻ tham 
gia vào vòng kiểm kê. Thay vì đó, Thẻ sẽ giữ lại giá trị của cờ cho đến khi có 
lệnh Query lúc đó cờ có thể không tồn tại (trừ phi cờ đã được làm mới trong vòng kiểm 
kê, trong trường hợp đó cờ sẽ có giá trị mới và sẽ tồn tại).  
 
6.3.2.3   Cờ lựa chọn  

 
Thẻ phải triển khai cờ lựa chọn, SL. Interrogator có thể xác nhận hoặc không xác nhận 
cờ lựa chọn đó bằng cách sử dụng lệnh Select. Tham số Sel  trong lệnh Query cho 
phép Bộ dò tín hiệu kiểm kê các Thẻ có SL đã được xác nhận hoặc chưa được xác nhận 
(nghĩa là SL hoặc ~SL), hoặc bỏ qua cờ và các Thẻ kiểm kê mà không cần quan tấm 
đến giá trị SL của chúng. SL không kết hợp với bất kỳ phiên cụ thể nào; SL áp dụng đối 
với tất cả các Thẻ mà không cần quan tâm đó là phiên nào.  
Cờ SL của thẻ sẽ có số lần tồn tại được hiển thị trong Bảng 6.15. Thẻ sẽ xác nhận 
hoặc không xác nhận cờ SL của nó. Điều này phụ thuộc vào giá trị đã lưu trữ trừ phi 
Thẻ mất khả năng kiểm soát số lần lớn hơn lần tồn tại của SL, trong trường hợp đó 
Thẻ sẽ không xác nhận cờ SL flag (đặt là ~SL). Thẻ sẽ có khả năng xác nhận hoặc 
không xác nhận cờ SL của nó trong 2 ms hoặc ít hơn mà không cần quan tâm đến 
giá trị cờ ban đầu. Thẻ sẽ tự làm mới cờ SL khi được khởi động có nghĩa là mỗi lần 
Thẻ không khởi động, cờ SL của nó sẽ hiển thị số lần tồn tại trong Bảng 6.15. 
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Bảng 6.15 – Các cờ của Thẻ và các giá trị tồn tại 

 

Cờ Giá trị tồn tại yêu 
cầu  

Cờ kiểm kê S0  
Thẻ đã hoạt động: Không giới hạn 
Thẻ không hoạt động: Không có giá trị  

 

 

Cờ1 kiểm kê  S1  

Thẻ đã hoạt động: 
Khoảng nhiệt độ danh nghĩa: 500ms < giá trị tồn tại < 5s 
Khoảng nhiệt độ mở rộng: Không xác định 

Thẻ không hoạt động: 
Nominal temperature range: 500ms < giá trị tồn tại < 5s 
Khoảng nhiệt độ mở rộng: Không xác định 

 

Cờ1 kiểm kê S2  

Thẻ đã hoạt động: Không giới hạn 
Thẻ không hoạt động: 

Khoảng nhiệt độ danh nghĩa: 2s < giá trị tồn tại 
Khoảng nhiệt độ mở rộng: Không xác định 

 

Cờ1 kiểm kê S3  

Thẻ đã hoạt động: Không giới hạn 
Thẻ không hoạt động: 

Khoảng nhiệt độ danh nghĩa: 2s < giá trị tồn tại 
Khoảng nhiệt độ mở rộng: Không xác định 

 

Cờ1 (SL) được chọn 

Thẻ đã hoạt động: Không giới hạn 
Thẻ không hoạt động: 

Khoảng nhiệt độ danh nghĩa: 2s < giá trị tồn tại 
Khoảng nhiệt độ mở rộng: Không xác định 

Chú ý 1: Đối với mẫu Thẻ đủ lớn và được chọn một cách ngẫu nhiên, 95% số 
lần tồn tại của Thẻ sẽ đáp ứng yêu cầu về giá trị tồn tại với 90% khoảng thời 
gian bảo mật. 

 
6.3.2.4   Trạng thái thẻ và bộ đếm vị trí  

 
Các thẻ sẽ thể hiện các trạng thái và số lần đếm các vị trí trong Hình 6.19. Phụ lục B 
cung cấp các Bảng mô tả sự chuyển đổi trạng thái các thẻ có liên quan. Phụ lục C 
cung cấp các Bảng mô tả các câu trả lời của các lệnh có liên quan. 
 
6.3.2.4.1 Trạng thái sẵn sàng 

 
Thẻ phải triển khai trạng thái sẵn sàng (Ready). Trạng thái sẵn sàng có thể được hình 
dung như là “trạng thái chờ” (holding state) đối với các Thẻ hoạt động mà chưa bị hủy 
hoặc hiện tại đang tham gia vào vòng kiểm kê. Căn cứ vào việc nhập trường RF đang 
hoạt động, Thẻ không bị hủy nữa mà sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Thẻ sẽ vẫn ở 
trạng thái sẵn sàng cho đến khi nó nhận được lệnh Query (xem mục 6.3.2.10.2.1). 
Tham số kiểm kê của lệnh này (đối với các phiên đã xác định trong lệnh Query đó)  và  
tham số  sel thực hiện khớp đúng các giá trị cờ hiện tại của nó. Quá trình khớp đúng 
các Thẻ sẽ cho ra số Q-bit từ RNG của nó (xem mục 6.3.2.5), nhập số này vào bộ đếm 
vị trí và chuyển sang trạng thái phân xử nếu số này khác 0 hoặc chuyển sang  trạng 
thái trả lời nếu số đó bằng 0. Nếu Thẻ ở bất kỳ trạng thái nào ngoại trừ trạng thái hủy 
không khởi động thì nó sẽ  trở lại trạng thái sẵn sàng bằng việc khởi động lại. 
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6.3.2.4.2 Trạng thái phân xử  

 
Thẻ phải triển khai trạng thái phân xử. Trạng thái phân xử có thể được hình dung như 
“trạng thái chờ” đối với những thẻ đang tham gia vào vòng kiểm kê hiện tại nhưng các 
bộ đếm vị trí của nó vẫn đang có giá trị khác 0. Thẻ ở trạng thái phân xử sẽ giảm một 
giá trị đếm vị trí của nó mỗi khi nó nhận được lệnh QueryRep (xem mục 6.3.2.10.2.3). 
Những tham số phiên của lệnh này thực hiện khớp đúng các phiên với các vòng hiểm 
kê đang hoạt động và nó sẽ chuyển tiếp sang trạng thái trả lời khi số đếm vị trí của nó 
đạt tới 0000h . Thẻ trở về trạng thái phân xử (ví dụ chuyển từ trạng thái trả lời) với giá 

trị của vị trí là 0000h  sẽ làm giảm số đếm vị trí của nó từ 0000h  tới 7FFFh  ở lệnh 

QueryRep kế tiếp (với việc khớp đúng phiên) và do giá trị của vị trí hiện tại là khác 0 và 
vẫn sẽ ở trạng thái phân xử. 
 
6.3.2.4.3 Trạng thái trả lời  

 
Thẻ phải triển khai trạng thái trả lời. Khi chuyển sang trạng thái trả lời, Thẻ sẽ trả lại 
lại RN16. Nếu Thẻ nhận được tin báo nhận hợp lệ (valid  acknowledgement  - ACK), nó 
sẽ chuyển sang Trạng thái xác nhận (acknowledged), trả lại PC, EPC và CRC-16 của 
nó. Nếu Thẻ không nhận được ACK hoặc nhận ACK không hợp lệ thì nó sẽ trở về 
trạng thái phân xử. Thẻ và Bộ dò tín hiệu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về thời gian 
đã được quy định rõ trong Bảng 6.13.  
 
6.3.2.4.4 Trạng thái xác nhận  

 

Thẻ phải triển khai trạng thái xác nhận. Thẻ ở trạng thái xác nhận có thể chuyển sang bất 
cứ trạng thái nào trừ khi Thẻ bị hủy và điều này phụ thuộc vào lệnh nhận được (xem 
Hình 6.19). Thẻ và bộ dò tín hiệu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về thời gian đã được 
quy định rõ trong Bảng 6.13.   

 
6.3.2.4.5 Trạng thái mở  

 
Thẻ phải triển khai trạng thái mở. Thẻ ở trạng thái xác nhận thì mật khẩu truy cập trạng 
thái này là khác 0 và Thẻ sẽ chuyển sang trạng thái mở khi nhận lệnh Req_RN, trả lại 
RN16 mới (quá trình xử lý đã được mô tả) mà bộ dò tín hiệu sẽ sử dụng trong các lệnh 
tiếp theo và thẻ sẽ sử dụng trong các câu trả lời tiếp theo. Thẻ ở trạng thái mở có thể 
thực hiện tất cả các lệnh truy cập trừ lệnh Lock. Thẻ ở trạng thái mở có thể chuyển tiếp 
sang bất kỳ trạng thái nào trừ trạng thái xác nhận, điều này phụ thuộc vào lệnh nhận 
được (xem Hình 6.19). Thẻ và bộ dò tín hiệu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về thời 
gian đã được quy định cụ thể trong Bảng 6.13 trừ T2(max); trong trạng thái mở, thời 

gian chậm trể tối đa giữa các trả lời của Thẻ và việc truyền đi của bộ dò tín hiệu là 
không hạn chế.         

 
6.3.2.4.6 Trạng thái bảo mật  

 
Thẻ phải triển khai trạng thái bảo mật. Thẻ ở trạng thái xác nhận thì password truy cập 
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trạng thái này là bằng 0 và Thẻ sẽ chuyển sang trạng thái bảo mật khi nhận lệnh 
Req_RN, trả lại RN16 mới (quá trình xử lý đã được mô tả) mà bộ dò tín hiệu phải sử 
dụng trong các lệnh tiếp theo và thẻ phải sử dụng trong các câu trả lời tiếp theo. Thẻ ở 
trạng thái mở thì password truy cập trạng thái này là khác 0 và Thẻ sẽ chuyển tiếp sang 
trạng thái bảo mật căn cứ vào việc nhận lệnh Access hợp lệ và căn cứ vào quá trình duy 
trì cách xử lý tương tự như vậy nó đã trả lại trước đó khi nó chuyển từ Trạng thái xác 
nhận sang trạng thái mở. Các Thẻ ở trạng thái bảo mật có thể thực hiện tất cả các lệnh 
truy cập. Thẻ ở trạng thái bảo mật có thể chuyển tiếp sang bất kỳ trạng thái nào trừ trạng 
thái mở hoặc đã nhận, điều này phụ thuộc vào lệnh nhận được (xem Hình 6.19). Thẻ và 
Bộ dò tín hiệu sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu về thời gian đã được quy định cụ thể trong 
Bảng 6.13 trừ T2(max); trong trạng thái bảo mật, số ngày chậm trể tối đa giữa các trả lời 

của thẻ và việc truyền đi của Bộ dò tín hiệu là không hạn chế.  

 
6.3.2.4.7 Trạng thái hủy  

 
Thẻ phải triển khai trạng thái hủy. Thẻ hoặc ở trạng thái mở hoặc trạng thái bảo mật sẽ 
chuyển đến trạng thái hủy khi nhận lệnh Kill (xem mục 6.3.2.10.3.4) với password hủy 
khác 0 và quá trình xử lý hợp lệ. Lệnh Kill xóa Thẻ vĩnh viễn. Khi chuyển sang trạng 
thái hủy, Thẻ sẽ thông báo với Bộ dò tín hiệu rằng các thao tác hủy đã thành công và 
sau đó sẽ không trả lời lại cho Bộ dò tín hiệu. Các Thẻ bị hủy sẽ vẫn ở trạng thái hủy 
trong mọi hoàn cảnh và sẽ ngay lập tức bị hủy khi khởi động hệ thống sau đó. Thao tác 
hủy thì không thể đảo ngược lại được.  

 
6.3.2.4.8 Bộ đếm bị trí 

 

Thẻ phải triển khai bộ đếm vị trí 15-bit. Khi nhận lệnh Query hoặc QueryAdjust, Thẻ sẽ 

nhập trước giá trị giữa 0 và 2Q –1 được đưa vào từ RNG của Thẻ (xem mục 6.3.2.5) vào 
bộ đếm vị trí của nó. Q là phần thập phân trong khoảng (0,15). Lệnh Query xác định Q; 
lệnh QueryAdjust có thể thay đổi Q trước lệnh Query. Khi nhận được lệnh QueryRep, Thẻ 
sẽ giảm giá trị của bộ đếm vị trí của nó. Bộ đếm vị trí sẽ có khả năng tiếp tục đếm, điều có 
nghĩa là sau khi bộ đếm vị trí giảm xuống 0000h , nó sẽ quay vòng lại và bắt đầu đếm 

ngược từ 7FFFh. Xem thêm Phụ lục J. 

 
6.3.2.5   Bộ tạo số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên thẻ 

 
Thẻ phải thực hiện bộ sinh số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên (RNG). RNG sẽ đáp ứng 
các tiêu chuẩn ngẫu nhiên sau, độc lập với cường độ của trường đang hoạt động, tỷ lệ 
liên kết R=>T và dữ liệu được lưu trong Thẻ (bao gồm PC, EPC, và CRC-16). Thẻ 
phải tạo ra 16 bit số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên (RN16) thông qua RNG và nó sẽ 
có khả năng kết xuất ra phần thập phân Q-bit từ RN16 để nhật trước vào bộ đếm vị trí 
của thẻ (xem mục 6.3.2.4.8). Thẻ phải có khả năng lưu tạm thời ít nhất 2 RN16 trong khi 
hoạt động để sử dụng ví dụ như kênh điều khiển và 16-bit mật mã trong các lần đặt 
password (xem Hình 6.23 hoặc Hình 6.25).   

Khả năng một RN16 đơn lẻ: Khả năng này có nghĩa là bất kỳ RN16 nào đưa 
vào từ RNG có giá tr ị RN16 = j, đối với bất kỳ j nào, sẽ  được giới hạn bằng 
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0.8/216  < P(RN16 = j) < 1.25/216. 

Khả năng cùng một lúc tạo các các số thứ tự giống nhau: Đối với số lượng 
thẻ lên tớ 10,000 thẻ, khả năng hai hoặc nhiều Thẻ đồng thời tạo ra số thứ tự 
RN16s giống nhau sẽ thấp hơn 0.1% mà không cần biết các thẻ hoạt động. 
Khả năng dự đoán RN16: RN16 được đưa vào từ RNG 10ms của Thẻ sau khi 
kết thúc Tr  trong Hình 6.3, sẽ không thể đoán trước được với xác suất trên 

0.025% nếu trước đó nó đưa vào từ RNG và chúng được thực hiện theo các điều 
kiện đồng nhất.  
 

Giao thức này khuyến nghị bộ dò tín hiệu chờ 10ms sau Tr được mô tả trong Hình 6.3 

hoặc Thr  được mô tả trong Hình 6.5 trước khi tạo các passwords cho các Thẻ.  
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Query 

QueryRep 
QueryAdjust 

 
 

Lệnh: Select

 

Bộ đếm vị 
trí 

 
slot 

 
Power-up & ~killed 

 

 
 
 

Sắn sàng 
(Ready) 

 
VÒNG MỚI 

Lệnh: Query [mismatched 
inventoried or SL flags] 

Trả lời: Không 

H.động:Trả về t.thái ready 

Trả lời: Không. Chú ý 1 

Lệnh: Query 

H.động: Vòng mới 

Trả lời: Chú ý 3 

Lệnh: T.cả các lệnh khác 

H.động: Vân ở t.thái ready 

Reply: Không 

 
 
 
 
 
 
Phân xử 

(Arbitrate) 

                        VÒNG MỚI 

Lệnh: Query [slot > 0 & matching 

(inventoried & SL) flags]  

Reply: Không 

 
 
Lệnh: QueryRep, QueryAdjust [slot <> 0] 

Trả lời: Không 

 
 

 
Lệnh: Select 

H.động: Trả về t.thái ready 

Trả lời: Không. Chú ý 1 

Lệnh: Query 

H.động: Vòng mới 

Trả lời: Chú ý 3 

Lệnh: T.cả các lệnh khác 

H.động:Trả về arbitrate 

Trả lời: Không 

Lệnh: Không có lệnh trog T2 

H.động Trả về arbitrate 

Trả lời: Không. 

 
Lệnh: QueryAdjust, QueryRep [slot=0] 

Trả lời: RN16 mới 

 
 
 

Trả lời                  
(Reply) 

 

 
Lệnh: ACK [valid RN16] 

Trả lời: PC, EPC, CRC-16 

VÒNG MỚI 

Lệnh: Query [slot = 0 & matching 

(inventoried & SL) flags] 

Trả lời: RN16 mới 

 

 
Lệnh: QueryAdjust [slot = 0] 

Trả lời: RN16 mới 

 

 
Lệnh: ACK [valid RN16] 

Trả lời: PC, EPC, CRC-16 

Lệnh: Req_RN [invalid RN16] 

Trả lời: None 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lệnh: Select 

H.động: Trả về ready 

Trả lời: Không. Chú ý 1 

Lệnh: Query 

H.động: Vòng mới 

   Đã nhận 

 
 
 
Lệnh: Req_RN [valid RN16] & 

{access password <> 0} 

Trả lời: handle 

 
 

Mở 

 
 

Lệnh: Req_RN [valid RN16] & {access password = 0} 

Trả lời: Handle 

 
Lệnh: ACK [valid handle] 

Trả lời: PC, EPC, CRC-16 

Lệnh: Req_RN, Read, Write, Lock, BlockWrite, BlockErase 

Trả lời: See state-transition tables 

Lệnh: Kill [valid handle & kill password = 0] 

Trả lời: Error code 

Lệnh: Kill, Access [invalid handle] 

Trả lời: None 

Trả lời: Chú ý 2, 3 

Lệnh: QueryRep, QueryAdjust 

H.động: Trả về ready 

Trả lời: Không. Chú ý 2 
Lệnh: T.cả các lệnh khác 

CMD: Access [valid handle & valid access password] 

Reply: handle when done 

 
Lệnh: ACK [valid handle] 

Trả lời: PC, EPC, CRC-16 

H.động: Trả về arbitrate 

Trả lời: Không. 

Bảo mật Lệnh: Req_RN, Read, Write, Lock, BlockWrite, BlockErase 

Trả lời: See state-transition tables 

Lệnh: Kill [valid handle & kill password = 0] or [invalid handle] 

Trả lời: Error code 

Lệnh: Kill [valid handle & valid nonzero kill password] 

Trả lời: handle when done 

Lệnh: Access [valid handle & valid access password] or 

[invalid handle] 

Reply: handle when done 

                                 
             Power-up & killed 

    Đã hủy 
Lệnh: All 

Trả lời: Không 
 

 
 
 

CÁC CHÚ Ý 

1. Select: Xác nhận/không xác nhận SL hoặc thiết lập cờ kiểm kê là A hoặc B. 

2. Query: AB hoặc BA nếu phiên mới khớp đúng phiên trước đó; mặt khác không thay đổi cờ kiểm kê. 

QueryRep/QueryAdjust: AB hoặc BA nếu phiên khớp đúng với Query trước đó, mặt khác, lệnh không hợp lệ thì Thẻ sẽ bỏ qua. 
3. Query bắt đầu vòng kiểm kê mới có thể thay đổi phiên. Các Thẻ có thể chuyển sang trạng thái ready, arbitrate, hoặc reply. 

 
Hình 6.19 – Sơ đồ trạng 

thái thẻ 
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6.3.2.6   Quản lý các thẻ  
 
Các bộ dò tín hiệu quản lý các thẻ dựa trên 3 thao tác cơ bản được minh họa trong Hình 
6.20. Mỗi thao tác này lại bao gồm một hoặc nhiều lệnh. Các thao tác được định nghĩa 
như sau:  

 
a)   Lựa chọn: Quá trình này được thực hiện bằng cách bộ dò tín hiệu lựa chọn mẫu 

thẻ để kiểm kê và truy cập vào. Bộ dò tín hiệu có thể sử dụng một hoặc nhiều lệnh 
Select để lựa chọn một thẻ cụ thể trước khi kiểm kê. 

 
b) Kiểm kê:  Quá trình kiểm kê được thực hiện bằng cách bộ dò tín hiệu nhận diện 

các Thẻ. Bộ dò tín hiệu bắt đầu vòng kiểm kê bằng cách truyền Query tại một 
trong 4 phiên. Một hoặc nhiều thẻ có thể trả lời. Bộ dò tín hiệu phát hiện ra một 
thẻ trả lời và yêu PC, EPC và CRC-16 từ thẻ đó. Vòng kiểm kê hoạt động trong 
một và chỉ một phiên duy nhất tại một thời điểm. Phụ lục E đưa ra ví dụ của bộ dò 
tín hiệu đang kiểm kê và truy cập vào một Thẻ đơn lẻ.  

 
c) Truy cập: Quá trình truy cập được thực hiện bằng cách Bộ dò tín hiệu liên lạc 

(đọc hoặc ghi vào) các Thẻ đơn lẻ. Một thẻ phải là duy nhất trước khi truy cập 
vào. Quá trình truy cập bao gồm nhiều lệnh, một số lệnh đó sử dụng một lần dựa 
trên việc mã hóa của R=>T link. 

 
 

 
Lựa chọn 

Đầu đọc Thẻ  

 
Trạng thái 

Sắn sàng 

Arbitrate 

Trả lời 

Kiểm kê 
 

 

 

Truy cập  

 

 

 

    Đã nhận 

Mở 

Bảo mật 

Đã hủy 
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Hình 6.20 – Các thao tác của Bộ dò tín hiệu/Thẻ và trạng thái thẻ 

 
 
6.3.2.7   Lựa chọn các mẫu Thẻ Selecting Tag populations 

 
Quá trình lựa chọn này sử dụng một lệnh Select , Bộ dò tín hiệu có thể áp dụng liên tục 
lệnh này để chọn ra mẫu Thẻ cụ thể theo các tiêu chuẩn đã được người dùng định nghĩa, 
cho phép phân chia Thẻ dựa trên việc tập hợp lại (U), giao nhau (∩), và loại trừ (~). 
Các Bộ dò tín hiệu thực hiện các thao tác ∩ and U bằng việc tạo một loạt các lệnh Select 
có thể xác nhận hoặc không xác nhận các thẻ SL của Thẻ hoặc nó có thể thiết lập các cờ 
kiểm kê của Thẻ với giá trị là A hoặc B ở bất kỳ một trong 4 phiên nào. Lệnh Select chứa 
các tham số Target, Action, MemBank, Pointer, Length, Mask, và Truncate. 
 

 Target và Action mô tả sự lựa chọn và phương thức lệnh Select thay đổi SL của 
thẻ hoăc cờ đã được kiểm kê và trong trường hợp cờ đã được kiểm kê đối với 
phiên nào. Lệnh Select thay đổi SL sẽ không thay đổi cờ kiểm kê và ngược lại.   

 MemBank xác định xem bộ lọc dùng cho EPC, TID, hay cho bộ nhớ của Người sử 
dụng. Các lệnh Select dùng cho một kho bộ nhớ. Các lệnh Selects liên tiếp có thể 
áp dụng đối với nhiều kho bộ nhớ. 

 Pointer, Length, và Mask: Pointer và Length mô tả các khoảng bộ nhớ. Mask  phải 
là độ dài bit của Length, chứa  các chuỗi bit mà Thẻ so sánh các chuỗi này dựa 
trên khoảng bộ nhớ đã xác định.   

 Truncate xác định xem Thẻ có trả lại toàn bộ EPC hay không hoặc chỉ trả lại 
ngay một phần EPC theo Mask. Các câu trả lời đã rút ngọn luôn tuân thủ 
theo CRC-16 trong bộ nhớ EPC từ 00h  tới 0Fh; Thẻ không tính toàn lại 

CRC này đối với câu trả lời đã rút gọn.  

 
Thông qua quá trình tạo nhiều lệnh Select, Bộ dò tín hiệu có thể chọn ra tất cả các Thẻ 
phù hợp với các tiêu chuẩn lựa chọn mặc dù các Thẻ có thể bị mất RF trong một thời 
gian ngắn.  

 
Lệnh Query sử dụng các Thẻ kiểm kê và SL để quyết định các Thẻ nào tham gia vào 
quá trình kiểm kê. Các Bộ dò tín hiệu có thể kiểm kê và truy cập vào các Thẻ SL hoăc 
~SL hoặc chúng có thể hoàn toàn lựa chọn bỏ qua cờ SL.   

 
6.3.2.8   Kiểm kê các Thẻ  

 
Lệnh kiểm kê thiết lập bao gồm các lệnh Query, QueryAdjust, QueryRep, ACK, và NAK. 
Lệnh Query khởi tạo vòng kiểm kê và quyết định các Thẻ nào tham gia vào vòng này 
(tại đây “vòng kiểm kê” được xác định như khoảng thời gian giữa các lệnh Query liên 
tiếp).   

 
Lệnh Query chứa các tham số của bộ đếm vị trí Q. Khi nhận được lệnh Query, thẻ tham 

gia sẽ lấy ngẫu nhiên các giá trị trong khoảng (0, 2Q – 1), và sẽ nhập giá trị này vào bộ 
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đếm vị trí. Thẻ sẽ lấy giá trị 0 sẽ chuyển sang trạng thái trả lời và trả lời ngay lập tức. 
Thẻ lấy giá trị khác 0 sẽ chuyển sang trạng thái arbitrate và đợi lệnh QueryAdjust hoặc 
lệnh QueryRep. Giả sử rằng một Tag trả lời, thuật toán trả lời của lệnh Query được xử 
lý như sau: 

a)   Thẻ trả lại RN16, khi đó nó chuyển sang trạng thái trả lời , 

b)   Bộ dò tín hiệu nhận Thẻ theo lệnh ACK có chứa cùng RN16, 

c)   Thẻ đã nhận chuyển sang Trạng thái xác nhận, trả lại PC, EPC và CRC-16, 

d)   Bộ dò tín hiệu tạo lệnh QueryAdjust hoặc QueryRep, điều này khiến cho Thẻ đã 

được nhận diện đảo ngược cờ kiểm kê của nó (nghĩa là AB hoặc BA) và 
chuyển sang trạng thái trả lời. Khi đó, nó có thể khiến các Thẻ khác trả lời 
Lệnh Quey với Bộ dò tín hiệu và bắt đầu bước (a) như trên.  

 
Nếu Thẻ không nhận được ACK trong bước (b) trong khoảng thời gian T2  (Xem Hình 

6.16), hoặc nhận ACK với RN16 không đúng, nó sẽ trở về trạng thái phân xử. 
 
Nếu nhiều Thẻ trả lời trong bước (a) nhưng Bộ dò tín hiệu bằng việc phát hiện và xử lý 
các xung đột ở mức hình sóng, nó có thể xử lý RN16 từ một trong số các Thẻ. Bộ dò 
tín hiệu có thể ACK các Thẻ đã được xử lý. Các Thẻ chưa được xử lý nhận các RN16 
lỗi và trở về trạng thái phân xử mà không trả lại các PC, EPC và  CRC-16 của nó.  
 

 
Nếu Bộ dò tín hiệu gửi ACK hợp lệ (nghĩa là ACK chứa các RN16 đúng) tới thẻ ở trạng 
thái xác nhận, thẻ phải trả lại PC, EPC, và CRC-16 của nó.  
 
Tại bất kỳ thời điểm nào, Bộ dò tín hiệu có thể tạo NAK, để trả lời cho tất cả các Thẻ 
trong vòng kiểm kê sẽ trở về trạng thái phân xử mà không cần thay đổi cờ kiểm kê.  

 
 
Sau khi tạo Query để khởi tạo vòng kiểm kê, Bộ dò tín hiệu tạo một hoặc nhiều các 
lệnh QueryAdjust hoặc QueryRep. QueryAdjust lặp lại Query trước đó và có thể tăng 
hoặc giảm giá trị Q nhưng không đưa vào các Thẻ mới trong vòng kiểm kê đó. 
QueryRep lặp lại Query trước đó mà không cần thay đổi bất kỳ tham số nào và không 
đưa thêm các Thẻ mới nào vào vòng kiểm kê. Vòng kiểm kê có thể gồm nhiều lệnh 
QueryAdjust hoặc QueryRep. Tại một số thời điểm, bộ dò tín hiệu có thể tạo Query, vì 
vậy nó bắt đầu một vòng kiểm kê mới.   

 
Thẻ ở trạng thái phân xử hoặc trả lời nhận QueryAdjust đầu tiên điều chỉnh Q (tăng 

hoặc giảm hoặc giữ nguyên), sau đó lấy giá trị ngẫu nhiên trong khoảng (0, 2Q – 1) và 
nhập giá trị này vào bộ đếm vị trí của nó. Thẻ lấy giá trị bằng 0 sẽ chuyển sang trạng 
thái trả lời và trả lời ngay lập tức. Thẻ lấy giá trị khác 0 sẽ chuyển sang trạng thái phân 
xử và đợi lệnh QueryAdjust hoặc QueryRep.  

 
Thẻ ở trạng thái phân xử giảm giá trị bộ đếm vị trí của nó mỗi khi nó nhận được 
QueryRep, chuyển sang trạng thái trả lời và trả lại RN16 khi bộ đếm vị trí của nó đạt tới 
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0000h. Các Thẻ mà bộ đếm vị trí của nó đã đạt tới 0000h , nó đã trả lời và đã không nhận 

được thông báo (bao gồm cả các Query gốc và các Thẻ đã không nhận) sẽ trả về trạng 
thái phân xử với giá trị vị trí 0000h  và sẽ giảm giá trị này từ 0000h  tới 7FFFh  tại 

QueryRep kế tiếp, do đó nó sẽ chặn các câu trả lời kế tiếp cho đến khi Thẻ nhập giá trị 

ngẫu nhiên mới vào bộ đếm vị trí của nó. Thẻ sẽ trả lời ít nhất một lần trong các lệnh 2Q 

–1 QueryRep.  

 
Mặc dù  vòng kiểm kê Thẻ dựa trên giao thức ngẫu nhiên, tham số Q kiểm soát mạng 
bằng cách cho phép bộ dò tín hiệu quy định khả năng trả lời của Thẻ. Q là một phần 

thập phân nằm trong khoảng (0,15); vì vậy các câu trả lời của Thẻ có thể khoảng từ 20  

= 1 to 2–15  = 0.000031 

 
Phụ lục D mô tả thuật toán của Bộ dò tín hiệu để làm mẫu đối với cách lựa chọn Q.  
 
Kịch bản đã được phác thảo ở trên đã giả sử rằng một Bộ dò tín hiệu hoạt động trong 
một phiên duy nhất. Tuy nhiên, như đã mô tả trong mục 6.3.2.2, Bộ dò tín hiệu có thể 
kiểm kê mẫu Thẻ ở một trong 4 phiên. Hơn nữa, như đã được mô tả trong mục 
6.3.2.10.2, các lệnh Query,  QueryAdjust,  và  QueryRep thì mỗi lệnh chứa tham số phiên. 
Phương thức thẻ trả lời các lệnh này thì rất đa dạng đối với lệnh, tham số phiên và trạng 
thái thẻ như sau:  

 Lệnh Query: Lệnh Query bắt đầu vòng kiểm kê và chọn phiên cho vòng kiểm kê đó. 
Thẻ trong bất kỳ trạng thái nào trừ trạng thái hủy sẽ thực hiện Query, bắt đầu một 
vòng mới trong phiên đã xác định và chuyển sang trạng thái sẵn sàng, phân xử, 
hay trả lời thích hợp ( xem Hình 6.19). 

o Nếu thẻ ở trạng thái xác nhận, mở, hoặc bảo mật nhận tham số phiên của lệnh 

Query phù hợp với phiên trước đó. Nó sẽ đảo ngược cờ kiểm kê của nó (nghĩa 

là AB or BA) đối với phiên đó trước khi nó xác định xem chuyển sang trạng 
thái sẵn sàng, phân xử hoặc trả lời. 

o Nếu thẻ ở trạng thái xác nhận, mở, hoặc bảo mật nhận tham số phiên của lệnh 

Query phù hợp với phiên trước đó. Nó sẽ giữ nguyên kiểm kê đối với phiên 
trước đó khi nó xác định xem chuyển sang trạng thái sẵn sàng, phân xử 
hoặc trả lời. 

 Lệnh QueryAdjust, QueryRep: Thẻ trong bất kỳ trạng thái nào trừ trạng thái sẵn 
sàng hoặc hủy sẽ thực hiện lệnh QueryAdjust hoặc Que- ryRep, và chỉ với 
điều kiện là tham  số phiên trong lệnh đó khớp đúng với tham số phiên trong 
lệnh Query bắt đầu vòng kiểm kê. Thẻ phải bỏ qua QueryAdjust hoặc QueryRep 
với các phiên đã không khớp đúng.  

o Nếu thẻ ở trạng thái xác nhận, mở, hoặc bảo mật nhận tham số phiên của 

lệnh QueryAdjust hoặc QueryRep phù hợp với phiên trước đó. Nó sẽ đảo 

ngược cờ kiểm kê của nó (nghĩa là AB or BA) đối với phiên hiện tại sau 
đó chuyển sang trạng thái trả lời. 

 
Để minh họa hoạt động kiểm kê, hãy xem xét ví dụ cụ thể sau: Giả sử có 64 thẻ hoạt 
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P PC EPC CRC-16 

 

động ở trạng thái sẵn sàng.  Trước hết, bộ dò tín hiệu tạo lệnh Select để lựa chọn mẫu 
phụ của các thẻ. Giả sử rằng 16 thẻ phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn. Giả định tiếp rằng 12 
trong số 16 thẻ đã lựa chọn có cờ kiểm kê đặt là A trong phiên S0. Bộ dò tín hiệu tạo 
Query xác định (SL, Q = 4, S0, A). Mỗi một trong số 12 thẻ lấy số ngẫu nhiên trong 
khoảng (0,15) và nhập giá trị này vào bộ đếm vị trí của nó. Thẻ lấy giá trị 0 trả 
lời ngay lập tức. Query có thể gặp 3 trường hợp sau: 

a)   Không có thẻ nào trả lời: Bộ dò tín hiệu có thể tạo Query khác hoặc nó có thể 
tạo QueryAdjust hoặc QueryRep. 

b)   Một thẻ trả lời (xem Hình 6.21): Thẻ chuyển sang trạng thái trả lời và trả lại 
RN16. Bộ dò tín hiệu nhân tin về Thẻ bằng cách gửi ACK. Nếu Thẻ nhận ACK với 
đúng RN16, nó trả lại PC, EPC và CRC-16 của nó và chuyển sang Trạng thái xác 
nhận. Nếu Thẻ nhận ACK với RN16 sai, nó chuyển sang trạng thái phân xử. 
Giả sử rằng ACK thành công, Bộ dò tín hiệu có thể hoặc truy cập vào Thẻ đã nhận 
tin hoặc tạo QueryAdjust hoặc QueryRep để đảo ngược lại cờ kiểm kê của Thẻ từ 

AB và gửi Thẻ sang trạng thái sẵn sàng (Query với việc khớp đúng tham số phiên 

của vòng kiểm kê trước đó cũng sẽ đảo ngược cờ kiểm kê từ AB). 
 

 

R=>T 
Signaling 

 
T=>R 
Signaling 

Biểu tượng Mô tả 

P Preamble (R=>T or 
T=>R) FS Frame-Sync 
RN16 16-bit Random Number 

 

 
P Query P RN16 FS ACK 

FSQuery
Rep 
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Hình 6.21 – Một 

Thẻ trả lời 

 
c)   Nhiều Thẻ trả lời: Bộ dò tín hiệu theo dõi tín hiệu sóng bao gồm nhiều RN16s. 
Nó cố gắng giải quyết các xung đột và tạo ACK; không giải quyết xung đột và tạo 
QueryAdjust, Que- ryRep, hoặc NAK; hoặc nhanh chóng nhận dạng các xung đột và 
tạo QueryAdjust hoặc QueryRep trước khi các Thẻ đã xung đột kết thúc việc trả lại. 
Trong các trường hợp sau đó, Thẻ đã bị xung đột không chú ý đến câu trả lời hợp lệ 

trong T2  (xem Hình 6.16), sẽ trở về trạng thái phân xử và đợi đến lệnh Query hoặc 

QueryAdjust kế tiếp. 
 

 
6.3.2.9   Truy cập Thẻ cá nhân  

 
Sau khi nhận thông báo tin về thẻ, bộ dò tín hiệu có thể lựa chọn truy cập vào thẻ đó. 
Tập hợp lệnh truy cập bao gồm Req_RN, Read, Write, Kill, Lock, Access, BlockWrite, 
và BlockErase. Các Thẻ thực hiện lệnh Req_RN từ các Trạng thái xác nhận, mở, hoặc 
bảo mật. Các Thẻ thực hiện lệnh Read, Write, Kill, Access, BlockWrite, và 
BlockErase từ trạng thái mở hoặc bảo mật. Thẻ chỉ thực hiện lệnh Lock từ trạng thái 
bảo mật. 
 
Bộ dò tín hiệu truy cập thẻ ở trạng thái xác nhận theo các bước sau: 

Bước 1. Bộ dò tín hiệu tạo lệnh Req_RN đối với các thẻ đã nhận tin. 

Bước 2. Thẻ tạo và lưu RN16 (số xác thực đã được mô tả), trả lại số xác thực, đó 
và chuyển sang trạng thái mở nếu mật khẩu truy cập khác 0 hoặc chuyển sang trạng 
bảo mật nếu password truy cập là bằng 0. Bộ dò tín hiệu hiện tại có thể tạo thêm các 
lệnh truy cập. 

 
Tất cả các lệnh truy cập đã tạo ra đối với Thẻ ở trạng thái mở hoặc bảo mật bao gồm 
số xác thực của Thẻ được xem như tham số trong lệnh đó. Khi ở một trong hai trạng 
thái trên, các Thẻ sẽ kiểm tra tính đúng đắn của số xác thực đó trước khi thực hiện 
lệnh truy cập và sẽ bỏ qua các lệnh truy cập với số xác thực sai. Giá trị số xác thực  
được cố định đối với toàn bộ khoảng thời gian thứ tự truy cập.  
 
Thẻ ở trạng thái mở có thể thực hiện tất cả các lệnh truy cập trừ lệnh Lock. Thẻ ở 
trạng thái bảo mật có thể thực hiện tất cả các lệnh truy cập. Phản hồi của Thẻ đối với 
lệnh truy cập bao gồm ở mức tối thiểu là số xác thực của Thẻ đó; phản hồi còn có thể 
bao gồm các thông tin khác (ví dụ kết quả thao tác lệnh Read). 

 

Bộ dò tín hiệu có thể tạo ACK  đối với thẻ ở trạng thái mở hoặc bảo mật, điều này dẫn 
đến thẻ trả lại PC, EPC, và CRC-16 của nó. 

 
Bộ dò tín hiệu và Thẻ có thể giao tiếp một cách vô hạn định ở các trạng thái mở hoặc 
bảo mật. Bộ dò tín hiệu có thể kết thúc các giao tiếp đó tại bất kỳ thời điểm nào bằng 
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cách tạo lệnh Query, QueryAdjust, QueryRep, hoặc NAK. Câu trả lời của thẻ đối với các 
lệnh Query, QueryAdjust, hoặc QueryRep được mô tả ở mục 6.3.2.8. Lệnh NAK khiến 
các tất cả các thẻ trong vòng kiểm kê trở về trạng thái phân xử mà không cần thay đổi 
cờ kiểm kê của chúng.  

 
Các lệnh Write, Kill và Access chuyển các 16-bit đơn vị thông tin (word) (hoặc dữ liệu 
hoặc ½ passwords) từ Bộ dò tín hiệu tới  Thẻ. Các lệnh này sử dụng bước đệm một lần 
(one-time-pad) mà mã hóa kết nối làm cho các đơn vị thông tin trở nên không rõ ràng 
được truyền đi theo cách sau: 

Bước 1. Bộ dò tín hiệu tạo lệnh Req_RN, Thẻ trả lời các lệnh này bằng cách phân 
chia RN16 mới. Bộ dò tín hiệu sau đó có thể tạo chuỗi mã hóa 16 bit bao gồm 
EXOR bit của 16-bit từ được chuyển sang với  RN16 mới, đầu tiên với cả hai MSB 
và tạo lệnh chuỗi mật mã này được xem như một tham số. 

Bước 2. Thẻ giải mã chuỗi mã hóa nhận bằng cách thực hiện phép EXOR bit của 16-
bit chuỗi mã hóa nhận được với RN16 gốc.  

 
Bộ dò tín hiệu sẽ không sử dụng số xác thực đối với các mục đích mã hóa.  
 
Bộ dò tín hiệu sẽ không tái sử dụng RN16 đối với quá trình mã hóa. Nếu bộ dò tín hiệu 
tạo lại lệnh chứa các dữ liệu mã hóa thì Bộ dò tín hiệu sẽ tạo lại các lệnh không thay 
đổi. Nếu Bộ dò tín hiệu thay đổi dữ liệu thì đầu tiên nó sẽ tạo lệnh Req_RN để có RN16 
mới và sẻ sử dụng RN16 mới này cho quá trình mã hóa.. 

 
Để giảm thiểu rủi ro về mặt an ninh, tài liệu chi tiết kỹ thuật này khuyến nghị là (1) Thẻ sử 
dụng duy nhất các mật khẩu hủy và (2) bộ nhớ ghi được thực hiện tại địa điểm an toàn. 

 
Lệnh BlockWrite (xem mục 6.3.2.10.3.7) giao tiếp với nhiều 16-bit đơn vị thông tin từ bộ 
dò tín hiệu tới thẻ. Không giống như Write, BlockWrite không sử dụng mã hóa kết nối.  

 
Thẻ trả lời lệnh ghi vào hoặc xóa bộ nhớ (nghĩa là trả lời các lệnh Write, Kill, Lock, 
BlockWrite, và BlockErase) bằng cách trả lại số xác thực của nó đồng thời chỉ ra thao tác 
nào đã thành công hoặc trả lại mã lỗi (xem Phụ lục I) và chỉ ra thao tác nào đã thành 
công.  

 
Hủy thẻ là một quá trình bao gồm nhiều bước, đã được mô tả trong mục 6.3.2.10.3.4 và 
chỉ rõ trong Hình 6.23.Tạo password truy cập là một quá trình bao gồm nhiều bước, đã 
được mô tả trong mục 6.3.2.10.3.6 and chỉ rõ trong Hình 6.25. 
 

 
Bộ nhớ Thẻ có thể mở hoặc bị khóa. Trạng thái khóa có thể thay đổi hoặc permalocked 
(nghĩa là mở vĩnh viễn hoặc khóa vĩnh viễn). Bộ dò tín hiệu có thể ghi vào bộ nhớ mở 
hoặc từ các trạng thái thẻ mở hoặc bảo mật. Bộ dò tín hiệu có thể ghi vào bộ nhớ bị 
khóa chỉ từ trạng thái bảo mật. Xem Bảng 6.40 về các mô tả chi tiết của quá trình khóa, 
mở bộ nhớ và trạng thái Thẻ yêu cầu để thay đổi bộ nhớ.  
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Bộ dò tín hiệu và Thẻ sẽ chuyển tất cả các chuỗi MSB trước tiên. 
 

 
Giao thức này khuyến nghị các Bộ dò tín hiệu tránh việc tắt máy khi Thẻ đang ở các 
trạng thái  trả lời, đã nhận, mở hoặc an toàn. Bộ dò tín hiệu nên kết thúc việc trao đổi 
với Thẻ trước khi tắt mát hoặc để Thẻ ở hoặc ở trạng thái sẵn sàng hoặc phân xử. 

 
 
6.3.2.10 Các lệnh của Bộ dò tín hiệu và các câu trả lời của Thẻ  

 
Bộ dò tín hiệu đối với Thẻ sẽ có định dạng được mô tả trong Bảng 6.16. 

 QueryRep và ACK có 2-bit các mã lệnh bắt đầu bằng 02. 

 Query, QueryAdjust và Select có 4-bit các mã lệnh bắt đầu bằng 102. 

 Tất cả các lệnh cơ bản khác có 8-bit các mã lệnh bắt đầu bằng 1102. 

 Tất cả các lệnh được mở rộng có 16-bit các mã lệnh bắt đầu bằng 11102. 

 QueryRep, ACK, Query, QueryAdjust và NAK có các độ dài lệnh duy nhất được 
mô tả trong Bảng 6.16. Không lệnh nào khác sẽ có các độ dài này. Nếu Thẻ 
nhận được một trong số các lệnh này với độ dài sai sẽ bỏ qua lệnh đó.  

 Query, QueryAdjust và QueryRep chứa tham số phiên. 

 Query được bảo vệ bởi CRC-5, được mô tả trong bảng 6.17 và thông tin chi tiết tại 
Phụ lục F. 

 Select, Req_RN, Read, Write, Kill, Lock, Access, BlockWrite và BlockErase được 
bảo vệ bởi  CRC-16, đã được xác định ở mục 6.3.2.1.3 và mô tả chi tiết tại Phụ 
lục F. 

 Các lệnh R=>T bắt đầu hoặc với phần mở đầu hoặc cấu trúc đồng bộ hóa đã 
được mô tả trong mục 6.3.1.2.8. Chiều dài mã lệnh được quy định ở Bảng 6.16 
không bao gồm phần mở đầu hoặc cấu trúc đồng bộ hóa. 

 Thẻ sẽ bỏ qua tất cả các lệnh không hợp lệ. Nhìn chung, các lệnh “không hợp 
lệ” nghĩa là các lệnh mà (1) sai trạng thái Thẻ hiện thời, (2) Thẻ không hỗ trợ 
lệnh này, (3) sai tham số, (4) lỗi CRC, (5) xác định sai phiên, hoặc (6) các lệnh 
ở trong trường hợp Thẻ không nhận dạng được hoặc không thực hiện. Định 
nghĩa thực sự về lệnh “không hợp lệ” đã cụ thể và đã được xác định đối với mỗi 
trạng thái Thẻ trong Phụ lục B và Phụ lục C. 
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Bảng 6.16 – 

Các lệnh 

 

Lệnh Mã Độ dài (bits) Bắt buộc? Bảo vệ 

QueryRep 00 4 Có Độ dài lệnh duy nhất 

ACK 01 18 Có Độ dài lệnh duy nhất 

 

Query 

 

1000 

 

22 

 

Có 
Độ dài lệnh duy nhất 

và CRC-5 

QueryAdjust 1001 9 Có Độ dài lệnh duy nhất 

Select 1010 > 
44 

Có CRC-
16 Dự phòng cho tương lai 1011 – – – 

NAK 11000000 8 Có Độ dài lệnh duy nhất 

Req_RN 11000001 40 Có CRC-
16 Read 11000010 > 

57 

Có CRC-
16 Write 11000011 > 

58 

Có CRC-
16 Kill 11000100 59 Có CRC-
16 Lock 11000101 60 Có CRC-
16 Access 11000110 56 Không CRC-
16 BlockWrite 11000111 > 

57 

Khôn
g 

CRC-
16 BlockErase 11001000 > 

57 

Khôn
g 

CRC-
16  

Dự phòng cho tương lai 
11001001 
… 
11011111 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Dự phòng cho lệnh thay đổi 
11100000 00000000 
… 
11100000 11111111 

 

– 

 

– 

 

Nhà sản xuất đã quy 
định  

 

Dự phòng cho lệnh riêng biệt 
11100001 00000000 
… 
11100001 11111111 

 

– 

 

– 

 

Nhà sản xuất đã quy 
định 

 

Dự phòng cho tương lai 
11100010 00000000 
… 
11101111 11111111 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

Bảng 6.17 – Định nghĩa CRC-5 . Xem thêm Phụ lục F 

 

Định nghĩa 
CRC 

Loại CRC  Độ dài Đa thức Mặc định Thặng dư 

— 5 
bits 

x5 + x3 + 
1 

010012 000002 
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6.3.2.10.1  Các lệnh lựa chọn Select commands 

 
Tập hợp lệnh lựa chọn chỉ bao gồm một lệnh: Select. 

 
6.3.2.10.1.1 Lựa chọn (bắt buộc) 

 
Lệnh Select lựa chọn các mẫu Thẻ cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn do người dùng định 
nghĩa cho phép trả lại Thẻ dựa trên việc tập hợp lại (U), giao nhau (∩), và loại trừ (~). 
Các Bộ dò tín hiệu thực hiện các thao tác ∩ and U bằng việc tạo một loạt các lệnh Select 
có thể xác nhận hoặc không xác nhận các thẻ SL của Thẻ hoặc nó có thể thiết lập các cờ 
kiểm kê của Thẻ với giá trị là A hoặc B ở bất kỳ một trong 4 phiên nào.  
 

 
Bộ dò tín hiệu và Thẻ phải thực hiện lệnh Select được minh họa trong Bảng 6.18. 
Target sẽ cho biết lệnh Select có thay đổi SL của Thẻ hoặc cờ  kiểm kê hay không, 
và trong trường hợp cờ  kiểm kê đối với phiên nào. Action (hành động) sẽ suy luận ra 
câu trả lời của Thẻ được minh họa trong Bảng 6.19. Tiêu chuẩn xác định xem Thẻ 
đang khớp đúng hoặc không khớp đúng hay không được quy định trong các trường 
MemBank, Pointer (con trỏ), Length (độ dài) và Mask (mặt nạ). Truncate (Lệnh rút gọn) 
cho biết câu trả lời đã được phân chia của Thẻ sẽ bị rút gọn hay không đê nó chỉ bao 
gồm các bit của EPC và CRC-16 theo Mask. Lệnh Select chuyển các tham số dưới 
đây từ Bộ dò tín hiệu tới các Thẻ. 

 

 Target cho biết lệnh Select có thay đổi SL của Thẻ hoặc cờ  kiểm kê hay không, 
và trong trường hợp cờ  kiểm kê cho biết nó sẽ xác định thêm một trong 4 phiên. 
Lệnh Select thay đổi SL mà không thay đổi cờ kiểm kê và ngược lại. Các Thẻ 

Class-1 sẽ bỏ qua các lệnh Select của các Target là  1012, 1102, or 1112. 

 

 Action cho biết quá trình khớp đúng các Thẻ có xác nhận hoặc không xác nhận 
SL hay không, hoặc thiết lập cờ kiểm kê của nó là A hoặc B. Các Thẻ phù 
hợp với các nội dung của các trường MemBank,  Pointer,  Length,  và  Mask  
được xem như là phù hợp. Các Thẻ không phù hợp với nội dung của các trường này 
sẽ không được xem là phù hợp. 

 MemBank quy định xem Mặt nạ áp dụng cho EPC, TID, hoặc bộ nhớ của người 
sử dụng. Các lệnh Select sẽ áp dụng đối với bộ nhớ đơn lẻ. Các lệnh Selects 
liên tiếp có thể áp dụng với nhiều kho bộ nhớ khác nhau. MemBank sẽ không 
quy định bộ nhớ dự phòng; nếu Thẻ nhận lệnh Select quy định MemBank = 002  

nó sẽ bỏ qua lệnh Select. Giá trị tham số 002 của MemBank được dự phòng cho 

việc sử dụng trong tương lai (Reserved for future use - RFU). 
 

 Pointer, Length, và Mask: Pointer và Length mô tả khoảng của bộ nhớ. Pointer 
tham chiếu địa chỉ bit của bộ nhớ (Pointer không hạn chế các ranh giới của đơn 
vị thông tin) và sử dụng EBV định dạng (xem Phụ lục A). Length là 8 bit, cho 
phép Masks từ 0 tới 255 bit về mặt độ dài. Mask là độ dài các bit của Length,  có 
chứa các chuỗi bit mà Thẻ so sanh nó dựa trên vị trí của bộ nhớ bắt đầu tại 
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Pointer  và sau đó kết thúc ở Length bits. Nếu Pointer và Length tham chiếu đến 
vị trí của bộ nhớ không tồn tại trên Thẻ thì sau đó Thẻ sẽ không xem xét đến 
lệnh Select không phù hợp. Nếu Length bằng 0 thì tất cả các Thẻ sẽ được xem 
là phù hợp trừ phi  Pointer tham chiếu đến vị trí của bộ nhớ không tồn tại trên 
Thẻ. Trong trường hợp đó, Thẻ sẽ không xem xét đến lệnh Select không phù 
hợp

 

 Truncate: Nếu Bộ dò tín hiệu xác nhận Truncate, và nếu lệnh Query kế tiếp quy 
định Sel=10 hoặc Sel=11, thì quá trình khớp đúng các Thẻ sẽ rút gọn câu trả 
lời của nó đối với ACK đối với phần của EPC ngay lập tức theo Mask, được 
tuân thủ bởi CRC-16 đã lưu trong bộ nhớ EPC memory 00h  tới 0Fh. Bộ dò tín 

hiệu sẽ xác nhận Truncate: 

o trong lệnh Select sau cùng (và chỉ trong lệnh sau cùng) mà Bộ dò tín hiệu tạo 

ra trước khi gửi đi lệnh Query, 

o khi và chỉ khi lệnh Select có giá trị Target = 1002, và 

o khi và chỉ khi Mask kết thúc trong EPC. 

 
Những điều kiện ràng buộc này không chặn được Bộ dò tín hiệu tạo nhiều lệnh 
Select hướng tới SL và/hoặc các cờ kiểm kê. Các ràng buộc này yêu cầu Bộ dò 
tín hiệu xác nhận Truncate chỉ trong lệnh Select sau cùng và chỉ với điều kiện là 
lệnh Select sau cùng hướng tới cờ SL. Các Thẻ sẽ khởi động với Truncate  
không xác nhận.  
 

 
Thẻ phải quyết định xem có rút gọn EPC đã được trả lại của nó hay không căn 
cứ cơ bản vào lệnh Select nhận được gần nhất. Nếu Thẻ nhận lệnh Select với 
Truncate=1 nhưng Target<>1002  thì Thẻ sẽ bỏ qua lệnh Select đó. Nếu Thẻ 

nhận lệnh Select mà Truncate=1 nhưng MemBank<>01 thì Thẻ sẽ xem như lệnh 
Select đó không hợp lệ. Nếu Thẻ nhận lệnh Select  mà Truncate=1,  
MemBank=01, nhưng Mask  kết thúc bên ngoài EPC đã xác định trong PC bits, 
Thẻ sẽ xem như lệnh Select đó không phù hợp. 

 
Mask có thể kết thúc tại bit sau cùng của EPC, trong trường hợp đó, Thẻ đã 
lựa chọn sẽ trả lại CRC-16 của nó. Các câu trả lời rút gọn sẽ không bao giờ 
bao gồm PC bits vì Mask  phải kết thúc tại EPC. 

Thẻ phải bắt đầu câu trả lời rút gọn của nó với chủ yếu là 5 số 0 (000002) được 

chèn vào giữa phần đầu và câu trả lời rút gọn. Thẻ không tính lại CRC-16 đối với 
câu trả lời rút gọn.  

 Bộ dò tín hiệu có thể sử dụng Select  để thiết lập lại toàn bộ các Thẻ trong phiên 

đối với trạng thái kiểm kê A, bằng cách tạo lệnh Select với Action = 0002  và giá trị 

Length  là bằng 0. 
 

Bộ dò tín hiệu sẽ tập trung vào Select với cấu trúc đồng bộ hóa (xem mục 6.3.1.2.8). 
CRC-16 được tính toán dựa trên bit mã lệnh đầu tiên tới bit rút gọn. 
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Các thẻ sẽ không trả lời lệnh Select. 

 

Bảng 6.18 – Lệnh lựa chọn  

 
 Lệnh Mục tiêu Xử lý MemBank Pointer Length Mask Truncate CRC-16 

# của 
bits 

4 3 3 2 EBV 8 Variable 1 16 

Mô tả 1010 000: Kiểm kê (S0) 
001: Kiểm kê (S1) 
010: Kiểm kê (S2) 
011: Kiểm kê (S3) 
100: SL 
101: RFU 
110: RFU 
111: RFU 

Xem 
Bảng 
6.19 

00: RFU 
01: EPC 
10: TID 
11: User 

Starting 
Mask 

address 

Mask 
length 
(bits) 

Mas
k 
valu
e 

0: Disable 
truncatio
n 

1: Enable 
truncation 

 

 

 

Bảng 6.19 – Trả lời của Thẻ đối với tham số Action 
 

T. số Action Phù hợp Không phù hợp 

000 Xác nhận SL hoặc kiểm kê A K. xác nhận SL hoặc kiểm kê B 

001 Xác nhận SL hoặc kiểm kê A Không làm gì 

010 Không làm gì K. xác nhận SL hoặc kiểm kê 

B 
011 Phủ nhận SL hoặc (A B, B 

A) 

do nothing 

100 K. xác nhận SL hoặc kiểm kê 

B 

Xác nhận SL hoặc kiểm kê A 

101 K. xác nhận SL hoặc kiểm kê 

B 

Không làm 
gì 

110 Không làm gì Xác nhận SL hoặc kiểm kê A 

111 Không làm gì Phủ nhận SL hoặc (A B, B 

A) 
 

 

6.3.2.10.2  Các lệnh kiểm kê 

 
Tập hợp lệnh kiểm kê bao gồm các lệnh Query, QueryAdjust, QueryRep, ACK, và NAK. 

 
6.3.2.10.2.1 Query (bắt buộc) 

 
Bộ dò tín hiệu và Thẻ sẽ thực hiện lệnh Query được mô tả trong Bảng 6.20 và xác định 
vòng kiểm kê. Lệnh Query bao gồm các trường sau:  

 DR (TRcal divide ratio) thiết lập tần suất kết nối T=>R như đã được mô tả trong 
mục 6.3.1.2.8 và Bảng 6.11. 

 M (cycles per symbol) thiết lập tỷ lệ dữ liệu T=>R và định dạng sự biến đổi tín hiệu 
được minh họa trong Bảng 6.12. 

 TRext lựa chọn xem phần đầu T=>R có bị chặn tín hiệu số thí điểm như đã được 
mô tả trong mục 6.3.1.3.2.2 và 6.3.1.3.2.4. 
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 Sel lựa chọn các Thẻ nào trả lời lệnh Query (xem mục 6.3.2.10.1.1 và 6.3.2.8). 

 Session chọn phiên cho vòng kiểm kê (xem mục 6.3.2.8). 

 Target lựa chọn các Thẻ mà  cờ kiểm kê của nó là A hoặc B tham gia vào vòng 
kiểm kê. Thẻ có thể thay đổi cờ kiểm kê của nó từ A sang B (hoặc ngược lại) khi 
đó kết quả là duy nhất.  

 Q thiết lập số lượng các vị trí trong vòng kiểm kê (xem mục 6.3.2.8).  

 Bộ dò tín hiệu sẽ phụ chặn Query ở phần mở đầu (xem mục 6.3.1.2.8). 

 
CRC-5 được tính toán dựa trên bit mã lệnh đầu tiên cho đến Q bit sau cùng. Nếu Thẻ 
nhận lệnh Query với lỗi CRC-5, nó sẽ bỏ qua lệnh này.  
 

Khi nhận lệnh Query, Thẻ sẽ khớp đúng Sel và Target lấy giá trị trong khoảng (0, 2Q – 1) 
kể cả giới hạn đã nêu và nhập giá trị này vào bộ đếm vị trí. Nếu khi trả lời Query, thẻ tải 
giá trị bộ đếm vị trí là 0 thì câu trả lời của nó đối với Query sẽ được mô tả trong Bảng 
6.21; mặt khác Thẻ sẽ giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng.  

 
Lệnh Query có thể bắt đầu vòng kiểm kê trong phiên mới hoặc phiên trước đó. Nếu Thẻ 
ở các trạng thái xác nhận, mở hoặc bảo mật nhận Query mà tham số phiên của nó 

khớp đúng với phiên trước đó và nó sẽ đảo ngược cờ kiểm kê của nó (nghĩa là AB 

hoặc BA) đối với phiên đó. Nếu thẻ ở các trạng thái xác nhận, mở hoặc bảo mật nhận 
Query mà tham số phiên của nó không khớp đúng với phiên trước đó và nó sẽ giữ 
nguyên cờ kiểm kê của nó đối với phiên trước đó khi bắt đầu vòng kiểm kê mới.  
 
Thẻ phải hỗ trợ tất cả các giá trị DR và M được quy định trong Bảng 6.11 và Bảng 6.12. 

 
Thẻ ở trong bất kỳ trạng thái nào ngoài trạng thái hủy sẽ thực hiện lệnh Query; Thẻ ở 
trạng thái hủy sẽ bỏ qua Query. 

 
 
 

Bảng 6.20 – Lệnh 
Query  

 
 Command DR M TRext Se

l 
Session Target Q CRC-5 

# of 
bits 

4 1 2 1 2 2 1 4 5 

Mô tả 1000 0: DR=8 
1: DR=64/3 

00: M=1 
01: M=2 
10: M=4 
11: M=8 

0: No pilot tone 
1: Use pilot 
tone 

00: All 
01: All 
10: ~SL 
11: SL 

00: S0 
01: S1 
10: S2 
11: S3 

0: A 
1: B 

0–15  
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Bảng 6.21 – Trả lời của Thẻ đối với lệnh Query  
 

 Trả lời 

# of 
bits 

1
6 Mô tả RN16 

 

 

 

6.3.2.10.2.2 QueryAdjust (bắt buộc) 

 
Các Bộ dò tín hiệu và các Thẻ phải thực hiện lệnh QueryAdjust được mô tả trong Bảng 
6.22. QueryAdjust điều chỉnh Q (nghĩa là điều chỉnh số lượng vị trí trong vòng kiểm kê – 
xem mục 6.3.8.2) mà không cần thay đổi các bất kỳ tham số nào khác của vòng kiểm kê 
đó.  

 
QueryAdjust bao gồm các trường sau: 

 Session chứng thực số phiên đối với vòng kiểm kê (xem mục 6.3.2.8 và 
6.3.2.10.2.1). Nếu Thẻ nhận QueryAdjust mà số phiên của lệnh này khác với số 
phiên trong Query bắt đầu vòng kiểm kê, nó sẽ bỏ qua lệnh này.  

 UpDn xác định xem và các thức mà Thẻ điều chỉnh Q theo cách sau: 

110: Tăng Q (nghĩa là Q = Q + 1). 

000: Không thay đổi Q. 

011: Giảm Q (nghĩa là Q = Q – 1). 

Nếu Thẻ nhận QueryAdjust với giá trị UpDn khác với giá trị của nó đã quy định 
trước đó, nó sẽ bỏ qua lệnh này. Nếu Thẻ mà giá trị Q của nó bằng 15 nhận 
QueryAdjust với UpDn = 110, nó sẽ thay đổi UpDn về 000 trước khi thực hiện 
lệnh; tương tự như vậy, nếu Thẻ mà giá trị Q của nó =0 thì nhận lệnh 
QueryAd- just với UpDn = 011, nó sẽ thay đổi UpDn về 000 trước khi thực hiện 
lệnh. 

 
 
Thẻ phải duy trì việc đếm giá trị Q hiện tại. Giá trị Q ban đầu được quy định trong lệnh 
Query bắt đầu vòng kiểm kê; một hoặc nhiều lệnh QueryAdjust có thể thay đổi giá trị Q. 

 
QueryAdjust sẽ chặn cấu trúc đồng bộ hóa (xem mục 6.3.1.2.8). 

Khi nhận lệnh QueryAdjust, trước tiên thẻ cập nhật giá trị Q, sau đó lấy giá trị ngẫu 

nhiên trong khoảng (0, 2Q – 1), kể cả giới hạn của khoảng đó và nhập giá trị này vào bộ 
đếm vị trí của nó. Nếu Thẻ khi trả lời QueryAdjust, nó nhập giá tr ị bộ đếm vị trí 
bằng 0 thì câu trả lờ i của nó đố i vớ i lệnh QueryAdjust sẽ được minh họa trong 
Bảng 6.23; mặt khác, thẻ ở ở trạng thái silent. Thẻ phả i trả lờ i QueryAdjust nếu nó 
nhận được Query trước đó.  

 
Thẻ ở trạng thái xác nhận, mở, hoặc bảo mật nhận QueryAdjust đảo ngược giá trị cờ 
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kiểm kê của nó (nghĩa là AB hoặc BA, một cách thích hợp) đối với phiên hiện tại và 
chuyển sang trạng thái sẵn sàng. 

 
 
 

Hình 6.22 – Lệnh 
QueryAdjust  

 

 Lệnh Phiên Up
Dn # of 

bits 

4 2 3 

Mô tả 10
01 

00: S0 
01: S1 
10: S2 
11: S3 

110: Q = Q + 1 
000: No change 
to Q 
011: Q = Q – 1  

 

Bảng 6.23 – Trả lời của Thẻ đối với lệnh QueryAdjust 
 

 Trả lời 

# of 
bits 

1
6 Mô tả RN16 

 

6.3.2.10.2.3 QueryRep (bắt buộc) (mandatory) 

 
Bộ dò tín hiệu và thẻ phải thực hiện lệnh QueryRep được minh họa trong Bảng 6.24. 
QueryRep khiến các Thẻ giảm giá trị bộ đếm vị trí của nó, nếu giá trị vị trí (slot) = 0 sau 
khi giảm thì trả lại RN16 đối với Bộ dò tín hiệu.  

 
QueryRep bao gồm các trường sau:  

 Phiên chứng thực số phiên đối với vòng kiểm kê (xem mục 6.3.2.8 và 
6.3.2.10.2.1). Nếu Thẻ nhận lệnh QueryRep mà số phiên của lệnh này khác với 
số phiên của trong lệnh Query bắt đầu vòng kiểm kê thì nó sẽ bỏ qua lệnh này. 

 
Lệnh QueryRep sẽ chặn cấu trúc đồng bộ hóa (xem mục 6.3.1.2.8). 
 

 
Nếu khi trả lời lệnh QueryRep, thẻ giảm giá trị bộ đếm vị trí của nó và giá trị bị 
giảm =0 thì câu trả lời của thẻ được minh họa trong Bảng 6.25, do đó thẻ sẽ 
vẫn ở trạng thái Silent. Thẻ sẽ trả lời lệnh QueryRep chỉ khi nó nhận được lệnh 
Query trước đó. 
 
Thẻ ở trong các trạng thái đã nhận, mở hoặc đã bảo mật nhận lệnh QueryRep đảo 

ngược cờ đã kiểm kê của nó (nghĩa là AB or BA, với giá trị thích hợp) đối với phiên 
hiện tại hoặc chuyển sang trạng thái sẵn sàng.  
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Bảng 6.24 – Lệnh QueryRep  

 

 Lệnh Phiên 

# of 
bits 

2 2 

Mô tả 0
0 

00: S0 
01: S1 
10: S2 
11: S3  

 

Bảng 6.25 – Trả lời của Thẻ đối với lệnh QueryRep 
 

 Trả lời 

# of 
bits 

1
6 Mô tả RN16 

 

6.3.2.10.2.4 ACK (mandatory) 

 
Bộ dò tín hiệu và thẻ phải thực hiện lệnh ACK được mô tả tại Bảng 6.26. Bộ dò dữ liệu 
sẽ gửi một lệnh ACK để thông báo một thẻ đơn. Lệnh ACK phản hồi lại các trả lại 
RN16 của thẻ.  
Khi bộ dò tín hiệu phát ra một lệnh ACK đến một thẻ tại bước phản hồi hay xác nhận, 
sau đó phản hồi RN16 phải là RN16 đã được thẻ trước đó trả lại vì nó chuyển từ bước 
phán xét đến bước phản hồi. Nếu bộ dò tín hiệu phát ra một lệnh ACK đến một thẻ tại 
bước mở cửa hoặc trạng thái bảo mật thì RN16 phản hồi sẽ phải là Số xác thực 
thẻ.(xem tại mục 6.3.2.10.3.1). 

 
Lệnh ACK được coi như là nằm trong đồng bộ khung (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 

 
Một thẻ phản hồi tới một lệnh ACK thành công sẽ được mô tả tại Bảng 6.27. Như đã 
giải thích trong phần 6.3.2.10.1.1, phản hồi có thể bị rút ngắn. Thẻ nhận được lệnh 
ACK với RN16 không chính xác hoặc số xác thực thẻ không chính xác (tương xứng với 
nó) sẽ trả về bước xem xét mà không phản hồi lại, trừ khi thẻ đang ở trạng thái sẵn 
sàng hoặc bị hủy, trong trường hợp này nó sẽ bỏ qua lệnh ACK và giữ nguyên như tại 
bước đọc thẻ. 

 
Bảng 6.26 – Lệnh 

ACK  
 

 Lệnh R
N # of 

bits 

2 1
6 Mô tả 0

1 

RN16 phản hồi 
hay xử lý    
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Bảng 6.27 – Thẻ phản hồi tới một lệnh ACK thành công  

 

 Phản 
hồi # of 

bits 

21 to 
528 Mô tả {PC, EPC, CRC-16} OR {000002, truncated 

EPC, CRC-16}  

6.3.2.10.2.5 NAK (bắt buộc) 

 
Bộ dò tín hiệu và thẻ phải thực hiện lệnh NAK được mô tả như ở Bảng 6.28. Lệnh NAK 
sẽ trả về tất cả các thẻ đến trạng thái xem xét trừ khi nó đang ở trang thái sẵn sàng hay 
bị hủy bỏ, trong trường hợp này nó sẽ bỏ qua lệnh NAK và giữ nguyên tại bước hiện 
thời 
Lệnh NAK được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Thẻ không phải phản hồi tới NAK. 

 
Bảng 6.28 – Lệnh 

NAK  
 

 Lệnh 

# of 
bits 

8 

Mô tả 11000000 

 

 

 

 

6.3.2.10.3  Access commands – Các lệnh truy cập 

 
Tập hợp lệnh truy cập bao gồm Reg RN, Đọc, Ghi, Hủy, Khóa, Truy cập,  Ghi khối, xóa 
khối. Như đã được mô tả tại phần 6.3.2.9, Các thẻ thực hiện từ các bước xác nhận, mở 
hay bảo mật. Ở bước bảo mật, các thẻ thực hiện Đọc, Ghi, Ghi khối và xóa khối, nếu 
được cho phép bởi trạng thái khóa của vị trí bộ nhớ đã được truy cập, nó cũng sẽ thực 
hiện các lệnh này từ trạng thái mở. Các thẻ thực hiện truy cập và hủy tại trạng thái mở 
hoặc bảo mật. Các thẻ thực hiện khóa chỉ khi ở trạng thái bảo mật. 

 
Tất cả các lệnh truy cập được phát đi tới một thẻ tại trạng thái mở hoặc bảo mật bao 
gồm cả số xác thực thẻ như là tham số trong lệnh. Khi ở một trong hai trạng thái, các 
thẻ kiểm tra xem số xác thực là chính xác trước khi thực hiện lệnh truy cập và bỏ qua 
các lệnh truy cập khi xử lý sai.  

 
Phản hồi của thẻ đến các lệnh truy cập khi đọc hay ghi bộ nhớ (nghĩa là Đọc, Ghi, Hủy, 
Khóa, Ghi khối và Xóa khối) bao gồm 1 bit Header. Hearder=0 chỉ ra rằng hoạt động đã 
thành công và trả lời là hợp lệ; header=1 chỉ ra rằng hoạt động không thành công và trả 
lời là mã lỗi. 
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Phản hồi của thẻ tới các lệnh truy cập khi ghi bộ nhớ (nghĩa là Đọc, Ghi, Hủy, Khóa, 
Ghi khối và xóa khối) sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện tại hình số 6.11 và 
6.15 tương ứng (có nghĩa là Thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1 của giá trị TRext được 
chỉ định tại lệnh Truy vấn được khởi tạo tại vòng kiểm kê/đánh giá – “inventory round”). 

 
Sau khi bộ dò tín hiệu ghi một phần hoặc tất cả của PC thẻ hay EPC, CRC-16 chứa tại bộ 
nhớ EPC thẻ 00h  đến 0Fh 

Sẽ không còn hợp lệ cho đến khi Bộ dò tín hiệu đầu tiên tắt sau đó bật trường năng 
lượng RF của nó. 

 
Reg RN, Đọc, Ghi, Hủy, và khó là các lệnh được yêu cầu; Truy cập, Ghi khối và xóa khối 
là tùy chọn. Các thẻ mà nhận được một lệnh truy cập tùy chọn thì sẽ không được hỗ trợ 
và do đó sẽ bỏ qua lệnh. 
Xem thêm phần phụ lục K về một ví dụ về việc trao đổi luồng dữ liệu trong khi một bộ dò 
tín hiệu truy cập vào thẻ và đọc mật khẩu hủy của nó. 

 

6.3.2.10.3.1 Req_RN (bắt buộc) 

 
Các bộ dò thẻ và thẻ phải thực hiện lệnh Req RN được mô tả tại Bảng 6.29. Reg RN chỉ 
dẫn thẻ trả lại RN16 mới. Cả lệnh của bộ dò tín hiệu và phản hồi của thẻ đều phụ thuộc 
vào trạng thái của thẻ: 

 Trạng thái xác nhận: Khi phát đi một lệnh Req RN tới một thẻ tại trạng thái xác 
nhận, bộ dò tín hiệu phải bao gồm RN16 trả về gần nhất của thẻ như là một tham 
số trong Req RN. Lệnh Req RN sẽ được bảo vệ bởi kết quả tính toán CRC thông 
qua các bit lệnh và RN16. Nếu thẻ nhận được Req RN với một CRC-16 hợp lệ 
và RN16 hợp lệ sẽ tổng hợp và lưu trữ RN16 mới (được hiểu là xử lý), trả lại số 
xác thực này, và chuyển trạng thái sang mở hoặc bảo mật. Sự lựa chọn trạng 
thái kết thúc phụ thuộc vào mật mã truy cập của thẻ như dưới đây 

o Mật mã truy cập <> 0: Chuyển thẻ sang trạng thái mở  

o Mật mã truy cập = 0: Chuyển thẻ sang trạng thái bảo mật  

 
Nếu thẻ nhận được lệnh Req RN với CRC-16 hợp lệ nhưng RN16 không hợp lệ 
thì nó sẽ bỏ qua Req RN và giữ nguyên ở trạng thái xác nhận. 

 Trạng thái mở hay bảo mật: Khi tạo ra một lệnh Req_RN đến một thẻ ở trạng 
thái mở hoặc bảo mật, bộ dò tín hiệu sẽ bao gồm cả số xác thực thẻ như là một 
tham số trong Req_RN. Lệnh Req_RN được bảo vệ bởi kết quả tính toán CRC-
16 theo các bit lệnh và số xác thực. Nếu thẻ nhận được lệnh Req_RN với một 
CRC-16 hợp lệ và số xác thực hợp lệ thì nó sẽ tổng hợp và trả lại ra một RB16 
mới. Nếu thẻ nhận được lệnh Req_RN với một CRC-16 hợp lệ và một số xác 
thực không hợp lệ thì nó sẽ bỏ qua lệnh Req_RN. Trong một hoặc hai trường 
hợp, thẻ sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái hiện thời (mở hay bảo mật, một cách 
tương ứng) 
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Nếu bộ dò tín hiệu mong muốn được đảm bảo rằng chỉ có thẻ đơn tại trạng thái xác 
nhận mới có thể đưa ra một Req RN, dẫn đến việc một thẻ hoặc nhiều thẻ trả lại một số 
xác thực và chuyển trạng thái thành mở hoặc bảo mật (tương ứng). Bộ dò tín hiệu có 
thẻ đưa ra một lệnh ACK với số xác thực là tham số. Các thẻ nhận được lệnh ACK với 
số xác thực không hợp lệ sẽ trả về trạng thái xem xét (Lưu ý: Nếu thẻ nhận được lệnh 
ACK với số xác thực không hợp lệ sẽ trả về trạng thái xem xét nơi mà nếu nó nhận 
được một lệnh truy cập với số xác thực không hợp lệ nó sẽ bỏ qua lệnh). 
Req RN sẽ được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Thẻ phản hồi đến Req RN sẽ được mô tả tại bảng 6.30. RN16 và số xác thực sẽ được 
bảo vệ bởi CRC-16. 

Bảng 6.29 – Lệnh 
Req_RN 

 

 Lệnh R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

8 1
6 

1
6 Mô tả 1100000

1 

    Trước RN16 hoặc 
Số xác thực 

 

Bảng 6.30 – Thẻ phản hồi đến lệnh Req_RN  

 

 R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1
6 

1
6 mô tả New RN16 or 

handle 

 

 

6.3.2.10.3.2 Read (bắt buộc) 

 
Bộ dò tín hiệu và thẻ phải thực hiện lệnh Đọc như được mô tả tại Bảng 6.31. Lệnh đọc 
cho phép bộ dò tín hiệu dọc được một phần hoặc toàn bộ phần dự trữ của thẻ, EPC. 
TOD hay bộ nhớ người dùng. Lệnh đọc có một số trường sau: 

 

 MemBank chỉ ra lệnh đọc liệu có truy cập vào phần lưu trữ, EPC,TID hoặc bộ 
nhớ người dùng hay không. Các lệnh đọc được áp dụng đến Ngân hàng bộ 
nhớ đơn. Các lệnh đọc liên tục có thể áp dụng tới các Ngân hàng khác nhau.  

 

 WordPtr chỉ ra địa chỉ ra ký tự đầu tiên của bộ nhớ đọc, các ký tự có độ dài 
là 16 bit. Ví dụ như, WordPtr = 00h  chỉ ra 16 bit đầu tiên ký tự bộ nhớ, WordPtr 

= 01h  chỉ ra 16 bit thứ hai của ký tự bộ nhớ…vv. WordPtr sử dụng định dạng 

EBV (phụ lục A). 

 

 WordCount chỉ ra số ký tự của 16 bit có thể đọc. Nếu WordCount = 00h  thẻ sẽ 

trả lại các nội dung của ngân hàng bộ nhớ được lựa chọn bắt đầu tại WordPtr và 
kết thúc tại cuối ngân hàng bộ nhớ, trừ khi MemBank  = 01, trong trường 
hợp này thẻ sẽ trả lạ i các nộ i dung của bộ nhớ EPC bắt đầu tạ i 
WordPtr và kết thúc khi độ dài của EPC được chỉ định bởi 5 bit đầu tiên của PC 
nếu WordPtr nằm trong EPC, và sẽ trả lại các nội dung bộ nhớ EPC bắt đầu tại 
WordPtr và kết thúc tại cuối của bộ nhớ EPC nếu WordPtr nằm ngòai EPC.  
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Lệnh đọc cũng bao gồm cả số xác thực thẻ và CRC 16. CRC16 được tính toàn dựa vào 
bit mã lệnh đầu tiên đến bit xử lý cuối cùng. 
Nếu một thẻ nhận được lệnh Đọc với CRC-16 hợp lệ tuy nhiên số xác thực thì không hợp 
lệ do đó nó sẽ bỏ qua lệnh Đọc và giữ nguyên trạng thái hiện tại (mở hoặc bảo mật 
tương ứng). 

 
Lệnh đọc sẽ được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Nếu tất cả các ký tự bộ nhớ được chỉ định trong lệnh đọc đang tồn tại và không có ký tự 
nào bị khóa đọc, thẻ phản hồi đến Lệnh đọc được mô tả tại Bảng 6.32. Thẻ phản hồi 
bằng cách trả lại một header (0 bit), các ký tự bộ nhớ được yêu cầu và số xác thực của 
nó. Phản hồi bao gồm kết quả tính toán CRC-16 trên 0 bit, các ký tự bộ nhớ và số xác 
thực của nó. 
 
Nếu như một hoặc nhiều ký tự bộ nhớ được chỉ định trong lệnh đọc không tồn tại hoặc 
bị khóa đọc, thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong khoảng T1 trong bảng 6.13 và tiếp theo là 

phản hồi được miêu tả tại Bảng 6.32. (Tại phụ lục 1 đối với định nghĩa mã lỗi và định 
dạng của phản hồi) 

Bảng 6.31 – Lệnh 
đọc 

 

 Lệnh MemBan
k 

WordP
tr 

WordCo
unt 

R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

8 2 EBV 8 1
6 

1
6 Mô tả 1100001

0 

00: 
Reserved 
01: EPC 
10: TID 
11: User 

Chỉ 
định 
địa 
chỉ 
bắt 
đầu  

Số 
lượng 
ký tự 
đọc  

handl
e 

 

 

 

Bảng 6.32 – Thẻ phản hồi đến lệnh Đọc thành công  

 

 Header Các ký tự 
bộ nhớ 

R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

1 Biến 1
6 

1
6 Mô tả 0 Dữ 

liệu 

handle  

 

 

6.3.2.10.3.3 Write (bắt buộc) 

 
Bộ dò tín hiệu và thẻ sẽ thực hiện lệnh Ghi như được mô tả trong Bảng 6.33. Lệnh Đọc 
cho phép bộ dò tín hiệu ghi ký tự lên phần lưu trữ của thẻ, EPC, TID hay bộ nhớ người 
dùng. Lệnh ghi bao gồm các trường sau: 

 MemBank chỉ ra liệu Lệnh đọc có xảy ra trong phần lưu trữ, EPC, TID hay bộ 
nhớ người dùng.  

 WordPtr chỉ ra địa chỉ ký tự đối với bộ nhớ ghi có độ dài ký tự là 16 bit. Ví dụ, 
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WordPtr = 00h  chỉ ra 16 bit đầu tiên của ký tự bộ nhớ, WordPtr = 01h  chỉ ra 16 

bit thứ hai của ký tự bộ nhớ..vv. WordPtr sử dụng định dạng EBV (tham chiếu 
Phụ lục A). 

 Dữ liệu chứa 16 bit ký tự để phục vụ cho việc ghi. Trước khi mỗi và mọi lệnh Ghi, 
bộ dò tín hiệu trước tiên tạo ra một lệnh Req_RN; thẻ phản hồi lại bằng cách 
trả lại một RN16 mới. Bộ dò tín hiệu sẽ thực hiện mã hóa dữ liệu bằng 
cách truy cập với RN16 mới trước khi truyền đi. 

Lệnh Ghi cũng bao gồm cả số xác thực thẻ và CRC-16. CRC-16 là kết quả của việc tính 
toán bit mã lệnh đầu tiên cho đến bit xử lý cuối cùng. 
Nếu thẻ ở trạng thái mở hay bảo mật nhận được một lệnh Ghi với một CRC-16 hợp lệ 
nhưng với số xác thực không hợp lệ hoặc nó nhận được lệnh Ghi trước khi lệnh phát 
trước tức thời không phải là một Req_RN, nó sẽ bỏ qua lệnh Ghi và giữ nguyên trạng 
thái hiện tại. 
Lệnh đọc sẽ được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Sau khi tạo ra lệnh Ghi, bộ dò tín hiệu sẽ truyền đi CW thấp hơn TREPLY  hoặc 20ms, 

trong đó TREPLY  là thời gian giữa lệnh Ghi của bộ dò tín hiệu và phản hồi trả lại của 

thẻ. Bộ dò tín hiệu có thể theo dõi một vài khả năng kết quả từ lệnh Ghi, nó phụ thuộc 
vào việc thành công hay không thành công của quá trình ghi bộ nhớ của thẻ.  

 Lệnh Ghi thành công: Sau khi hoàn thành lệnh Ghi, thẻ sẽ trả lại phần phản hồi 
như được mô tả tại Bảng 6.34 và Hình 6.22 bao gồm Header (0-bit), số xác 
thực thẻ, và CRC-16 được tính toán bởi O bit và số xác thực. Nếu bộ dò 
tín hiệu theo dõi phản hồi này trong vòng 20ms thì lệnh đọc sẽ kết thúc 
thành công.  

 Thẻ gặp lỗi: Thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong suốt quá trình CW hơn là phản hồi 
được mô tả trong Bảng 6.34 (tham chiếu Phụ lục I đối với các định nghĩa mã lỗi và 
định dạng phản hồi). 

 Lệnh ghi không thành công: Nếu bộ dò tín hiệu không theo dõi phản hồi trong 
vòng 20ms thì lệnh Đọc  kết thúc không thành công. Bộ dò tín hiệu có thể tạo ra 
lệnh Req_RN (chứa số xác thực thẻ) để kiểm tra xem thẻ có vẫn ở trong trường 
của Bộ dò tín hiệu và có thể tạo lại lệnh Ghi. 

Dựa trên việc nhận lệnh Ghi hợp lệ, thẻ sẽ ghi dữ liệu được ra lệnh vào trong bộ nhớ. 
Phản hồi của thẻ tới một lệnh thành công sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện 
tại hình số 6.11 và 6.15 tương ứng (có nghĩa là thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1  không 
kể đến giá trị của TRext trong Truy vấn đã khởi tạo vòng này. 

Bảng 6.33 – Lệnh ghi 
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Bảng 6.34 – Phản hồi của thẻ đến Lệnh đọc thành công  
 

 Header R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1 1
6 

1
6 Mô tả 0 handle  

 

 

 

lệnh bộ dò tín 
hiệu - 
Interrogator 
command 

PHẢN 
HỒI  

Tag response 

 

Write, Kill, Lock, BlockWrite, 
BlockErase 

 C
W 

 Pream
ble 

{0, handle, 
CRC-16}  

Hình số 6.22 – Thứ tự lệnh Ghi thành công  
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6.3.2.10.3.4 Lệnh Hủy (bắt buộc) 

 
Các bộ dò tín hiệu và thẻ phải thực hiện lệnh Hủy được mô tả trong Bảng 6.35. Lệnh Hủy 
cho phép bộ dò tín hiệu vĩnh viễn vô hiệu hóa/hủy thẻ. 

 
Lệnh Hủy chứa 3 bit RFU. Khi tương tác với Lớp 1 của thẻ, bộ dò tín hiệu sẽ thiết lập 
các bit này thành 0002. Lớp 1 của thẻ sẽ bỏ qua các bit này. Các chức năng cao hơn thẻ 

có thể sử dụng các bit này để mở rộng chức năng của Lệnh Hủy (ví dụ, để hủy một thẻ 
đến trạng thái phục hồi hơn là hủy nó). 

 
Để hủy một thẻ, bộ dò tín hiệu phải theo quy trình hủy nhiều bước được mô tả tại Hình 
6.23. Một cách ngắn gọn,  
bộ dò tín hiệu tạo ra hai lệnh Hủy, lệnh đầu tiên chứa 16 MSBs của mật mã hủy thẻ 
EXOR với RN16, và thứ hai là chứa 16 LSBs của mật mã hủy thẻ truy cập EXOR với một 
RN16 khác. Mỗi phép EXOR sẽ được thực hiện MSB trước (có nghĩa là MSB của mỗi 
một nửa mật mã sẽ được EXOR với MSB tương ứng với RN16 của nó). Trước khi tạo ra 
mỗi một lệnh Hủy, bộ dò tín hiệu phải tạo ra một Req_RN trước để duy trì một RN16 mới. 
 
Thẻ phối hợp theo logic cần thiết để tiếp đó chấp nhận 2 phần nhỏ 16 bit của mật mã 
hủy 32 bit. Các bộ dò tín hiệu sẽ không đưa ra rải rác các lệnh hơn là lệnh Req_RN 
giữa hai lệnh Hủy liên tiếp. Nếu thẻ sau khi nhận được Lệnh Hủy thứ nhất, nhận được 
bất kỳ lệnh nào khác ngoài lệnh Req_RN trước khi có lệnh Hủy thứ hai, nó sẽ trả về 
trạng thái xem xét, trừ khi là các lệnh ở khoảng giữa là một truy vấn, trong trường hợp 
này thẻ sẽ thực hiện Truy vấn (đảo ngược lại cờ kiểm kê nếu khi tham số phiên trong 
Truy vấn khớp với phiên trước) 

 
Các thẻ có mật mã hủy bằng 0 sẽ không thực hiện được quá trình Hủy; nếu ví dụ một thẻ 
nhận được một lệnh hủy và nó bỏ qua lệnh này, đồng thời trả lại một mã lỗi (Hình6.23) 

 
Thẻ phản hồi tới lệnh Hủy đầu tiên được mô tả tại Bảng 6.36. Phản hồi sẽ sử dụng giá 
trị TRext được chỉ định tại lệnh Truy vấn đã khởi tạo ra chu kỳ. 

 
Sau khi tạo ra lệnh Hủy thứ hai, bộ dò tín hiệu sẽ truyền CW tới đối với TREPLY  thấp 

hơn hoặc 20ms, trong đó TREPLY  là thời gian giữa lệnh Ghi của bộ dò tín hiệu và 

phản hồi trả lại của thẻ. Bộ dò tín hiệu có thể theo dõi một vài khả năng kết quả từ lệnh 
Ghi, nó phụ thuộc vào việc thành công hay không thành công của quá trình ghi bộ nhớ 
của thẻ.  

 Lệnh Hủy thành công: Sau khi hoàn thành lệnh Hủy, thẻ sẽ trả lại phần phản hồi 
như được mô tả tại Bảng 6.37 và Hình 6.22 bao gồm Header (0-bit), số xác thực 
thẻ, và CRC-16 được tính toán bởi O bit và số xác thực. Nếu bộ dò tín hiệu 
theo dõi phản hồi này trong vòng 20ms thì lệnh đọc sẽ kết thúc thành công.  

 Thẻ gặp lỗi: Thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong suốt quá trình CW hơn là phản hồi 
được mô tả trong Bảng 6.37 (tham chiếu Phụ lục I đối với các định nghĩa mã lỗi và 
định dạng phản hồi). 
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 Lệnh Hủy không thành công: Nếu bộ dò tín hiệu không theo dõi phản hồi trong 
vòng 20ms thì lệnh Hủy kết thúc không thành công. Bộ dò tín hiệu có thể tạo ra 
lệnh Req_RN (chứa số xác thực thẻ) để kiểm tra xem thẻ có vẫn ở trong trường 
của Bộ dò tín hiệu và có thể tạo lại quy trình Hủy đa bước như mô tả tại Hình số 
6.23 
 

Lệnh Hủy sẽ sẽ được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Dựa vào việc nhận được thứ tự một lệnh Hủy hợp lệ, thẻ sẽ tự bị hủy. Phản hồi của thẻ 
tới lệnh Hủy thứ hai sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện tại hình số 6.11 và 
6.15 tương ứng (có nghĩa là thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1  không kể đến giá trị của 
TRext trong Truy vấn đã khởi tạo vòng này. 
 

Bảng 6.35 – Lệnh 
Hủy 

 

 Lệnh Mật khẩu RF
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R
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handle  

 

 

 

Bảng 6.36 – Thẻ phản hồi đến lệnh Hủy đầu tiên  
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Bảng 6.37 – Thẻ phản hồi đến một thủ tục Hủy thành công  

 

 Header R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1 1
6 

1
6 Mô tả 0 handle  

 

 

 

 

 

 

 

 



© 2004, EPCglobal Inc. Trang 85           31 January 2005 

Lưu ý: 

[1] Trên sơ đồ giả sử rằng Thẻ bắt đầu 
tại trang thài mở hay bảo mật.  

[2] Nếu bộ dò tín hiệu tạo ra bất kỳ  

 

Bộ dò tín hiệu tạo ra 
Req_RN [handle, CRC-16] 
Note [1]

 
Thẻ quan sát lệnh không hợp lệ (Thẻ 

bỏ qua lệnh)

Lệnh hợp lệ nào hơn là Req_RN, 
thẻ sẽ bỏ qua lệnh và trả về trạng 
thái xem xét, trừ khi lệnh là một 

 

Thẻ quan sát  

số xác thực 
hợp lệ

 
Bộ dò tín hiệu quan 
sát CRC-16 tồi

Truy vấn, trong trường hợp này 
thẻ sẽ thực hiện lệnh 

[3] Nếu bộ dò tín hiệu tạo ra bầt kỳ 
lệnh hợp lệ nào hơn là Lệnh Hủy, 
thẻ sẽ bỏ qua lệnh và trả về trạng 
thái xem xét trừ khi lệnh là Truy 
vấn, trong trường hợp này Thẻ sẽ 
thực hiện Lệnh 

 
 

Interrogator 

Thẻ phản hồi với [RN15 mới, CRC-16]. 

Thẻ giữ nguyên trạng thái hiện thời 
 

 

 

Bộ dò tín hiệu quan sát  

CRC-16 hợp lệ 
 
 

Bộ dò tín hiệu tạo ra 

Lệnh Hủy [mậtmã31:16⊗RN16, số xác thực, 

CRC-16] 

 
 
 
 
 
 
 
Thẻ quan sát lệnh không hợp lệ (Thẻ 

bỏ qua lệnh)

 
Tag 

Thẻ quan sát 
số xác thực 
hợp lệ 

 
Bộ dò tín hiệu quan 
sát CRC-16 tồi

 
 

Thẻ phản hồi với [số xác thực, CRC-
16]]. 

Thẻ giữ nguyên trạng thái 
hiện thời 

Bộ dò tín hiệu quan sát  

CRC-16 hợp lệ 

 

 
Bộ dò tín hiệu tạo ra 
Req_RN [số xác thực, 
CRC-16] Note [2]  

Thẻ quan sát lệnh không hợp lệ (Thẻ 
bỏ qua lệnh).. 

 

Thẻ quan sát 
số xác thực 
hợp lệ 

Bộ dò tín hiệu quan sát CRC-16 tồi 

 
 

Thẻ phản hồi với [RN16 mới, CRC-16]]. 

Thẻ giữ nguyên trạng thái 
hiện thời 

Bộ dò tín hiệu 
quan sát 
CRC-16 hợp 
lệ 

Bộ dò tín hiệu tạo ra lệnh hủy 

[mậtmã15:0⊗RN16, số xác thực, 
CRC-16] theo dõi bởi CW. Note 

[3]ý, 

Thẻ quan sát lệnh không hợp lệ (Thẻ 
bỏ qua lệnh). 

 

Thẻ quan sát số xác thực 
hợp lệ và mật mã hủy 
nonzero không hợp lệ 

Thẻ quan sát số xác thực hợp 
lệ và mật mã hủy nonzero hợp 
lệ và có đủ điều kiện để thực 
hiện lệnh Hủy 

 
Thẻ không phản hồi. 

Thẻ chuyển trạng thái sang xem xét

 

Thẻ quan sát số xác thực 
hợp lệ và mật mã hủy của 
thẻ = 0

Thẻ quan sát số xác 
thực hợp lệ và mật mã 
hủy nonzero hợp lệ tuy 
nhiên không đủ điều 
kiện để thực hiện lệnh 
Hủy 

 
 
Tag responds with [0, handle, CRC-16]. 

Tag transitions to killed state 

 
Thẻ phản hồi về với mã lỗi. 

Thẻ ở trạng thái hiện thời 

 
Thẻ phản hồi về với mã lỗi. 

Thẻ ở trạng thái hiện thời

 

 
Hình số 6.23 – Quy trình Hủy 
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6.3.2.10.3.5 Khóa (bắt buộc) 

 
Các bộ dò tín hiệu phải thực hiện lệnh Khóa được mô tả tại Bảng 6.38 và Hình số 6.24. 
Chỉ có các thẻ ở trạng thái bảo mật sẽ thực hiện lệnh Khóa. Lệnh Khóa cho phép bộ dò 
tín hiệu: 

 Khóa các mật mã cá nhân, do đó bảo vệ hay cho phép đọc tiếp hay ghi tiếp mật 
mã đó 

 Khóa các ngân hàng bộ nhớ cá nhân, do đó bảo vệ hay cho phép ghi tiếp theo 
vào Ngân hàng bộ nhớ của mật mã đó 

 Khóa vĩnh viễn (không thay đổi được vĩnh viễn) trạng thái khóa đối với mật mã 
hay ngân hàng bộ nhớ. 

 
Lệnh khóa chứa 20 bit trọng tải được mô tả như dưới đây: 

 10 bit trọng tải đầu tiên là các bit Mask. Thẻ có thể được hiểu các giá trị bit của nó 
như sau: 

o Mask = 0: Bỏ qua trường kết hợp Action và giữ lại thiết lập khóa hiện thời.  

o Mask = 1: Thực hiện trường kết hợp Action và ghi đè lên thiết lập khóa hiện 

thời.  

 10 bit trọng tải cuối cùng là các bit Action bits. Thẻ sẽ được hiểu các giá trị bit của 
nó như sau :  

o Action = 0: Không xác nhận khóa đối với vị trí bộ nhớ kết hợp  

o Action = 1: Xác nhận khóa hoặc khóa vĩnh viễn đối với vị trí bộ nhớ kết hợp.  

 

Chức năng của các trường Action khác nhau được mô tả tại Bảng 
6.40. 

Trọng tải của lệnh Khóa luôn luôn có độ dài là 20 bit. 
 
Nếu một bộ dò tín hiệu tạo ra lệnh Khóa mà các trường Mask và Action cố gắng thay 
đổi trạng thái khóa của ngân hàng bộ nhớ không tồn tại hay mật mã không tồn tại, thẻ 
sẽ bỏ qua toàn bộ lệnh Khóa và trả lại là một mã lỗi. (tham chiếu tại Phụ lục I). 

 
Bit khóa vĩnh viễn, một khi được xác nhận nó sẽ không thể được xác nhận lại nữa. Nếu 
một thẻ nhận được lệnh Khóa trong đó trọng tải cố gắng không xác nhận bit khóa vĩnh 
viễn đã được xác nhận trước đó, hẻ sẽ bỏ qua lệnh Khóa và trả lại mã lỗi (tham chiếu tại 
Phụ lụcI).Nếu một thẻ nhận được lệnh Khóa trong đó trọng tải cố gắng khẳng định lại bit 
khóa vĩnh viễn trước đó, thẻ sẽ đơn giản bỏ qua trường đặc biệt Action này và thực hiện 
phần còn lại của trọng tài Lệnh Khóa. 

 

Bit khóa của thẻ không thể đọc trực tiếp, chúng có thể được suy ra bằng cách cố gắng 
thực hiện các hoạt động nhớ khác. Tất cả các thẻ thực hiện khóa bộ nhớ và các thẻ sẽ 
thực hiện lệnh Khóa. Tuy nhiên các thẻ không cần hỗ trợ tất cả các trường Action như 
được mô tả lại Hình số 6.24, nó phụ thuộc vào liệu vị trí mật mã hay ngân hàng bộ nhớ 
kết hợp với các trường Action tồn tại và nó có thể bị khóa và/hgoặc không thể bị khóa. 
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Đặc biệt là nếu như một thẻ nhận được một lệnh Khóa không thể thực hiện do một hoặc 
nhiều mật mã hay các ngân hàng bộ nhớ không tồn tại hoặc một hay nhiều trường 
Action cố gắng thay đổi giá trí khóa vĩnh viễn trước đó, hay một hoặc nhiều mật mã hay 
ngân hàng bộ nhớ là có thể khóa hay không thể khóa được, thẻ sẽ bỏ qua toàn bộ lệnh 
Khóa và trả lại về mã lỗi (tham chiếu tại Phụ lục I). Chỉ duy nhất một trường hợp ngoại 
lệ đó là quy định chuẩn liên quan đến các thẻ mà chỉ có chức năng khóa sẽ khóa vĩnh 
viễn toàn bộ bộ nhớ (có nghĩa là tất cả các ngân hàng bộ nhớ và tất cả các mật mã) 
cùng một lúc; các thẻ này sẽ thực hiện một lệnh khóa với trọng tải là FFFFFh, và trả 

lại một mã lỗi  đối với bất kỳ trọng tài nào hơn là FFFFFh. 

 
Sau khi tạo ra lệnh Khóa, bộ dò tín hiệu sẽ truyền CW thấp hơn TREPLY  hoặc 20ms, 

trong đó TREPLY  là thời gian giữa lệnh Ghi của bộ dò tín hiệu và phản hồi trả lại của 

thẻ. Bộ dò tín hiệu có thể theo dõi một vài khả năng kết quả từ lệnh Ghi, nó phụ thuộc 
vào việc thành công hay không thành công của quá trình ghi bộ nhớ của thẻ.  

 Lệnh Khóa thành công: Sau khi hoàn thành lệnh Khóa, thẻ sẽ trả lại phần phản 
hồi như được mô tả tại Bảng 6.39 và Hình 6.22 bao gồm Header (0-bit), số xác 
thực thẻ, và CRC-16 được tính toán bởi O bit và số xác thực. Nếu bộ dò 
tín hiệu theo dõi phản hồi này trong vòng 20ms thì lệnh đọc sẽ kết thúc 
thành công.  

 Thẻ gặp lỗi: Thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong suốt quá trình CW hơn là phản hồi 
được mô tả trong Bảng 6.39 (tham chiếu Phụ lục I đối với các định nghĩa mã lỗi và 
định dạng phản hồi). 

 Lệnh khóa không thành công: Nếu bộ dò tín hiệu không theo dõi phản hồi trong 
vòng 20ms thì lệnh Khóa  kết thúc không thành công. Bộ dò tín hiệu có thể tạo ra 
lệnh Req_RN (chứa số xác thực thẻ) để kiểm tra xem thẻ có vẫn ở trong trường 
của Bộ dò tín hiệu và có thể tạo lại lệnh Khóa. 

 
Dựa vào việc nhận được thứ tự một lệnh Khóa hợp lệ, thẻ sẽ tự bị khóa. Phản hồi của 
thẻ tới lệnh khóa sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện tại hình số 6.11 và 6.15 
tương ứng (có nghĩa là thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1  không kể đến giá trị của TRext 
trong Truy vấn đã khởi tạo vòng này. 
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Bảng 6.38 – Lệnh 
Khóa 

 

 Lệnh Paylo
ad 

R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

8 2
0 

1
6 

1
6 Mô tả 11000101 Trước Mask và 

Action 

handle  

 

 

Bảng 6.39 – Phản hồi của thẻ Tag reply to a Lock 
command 

 

 Header R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1 1
6 

1
6 Mô tả 0 handle  

 

 

 

Lock-Command Payload 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

Kill Access EPC TID User Kill Access EPC TID User 

Mask Mask Mask Mask Mask Action Action Action Action Action 

 

Masks và các trường Kết hợp 
 
 
 
 

 
Mask 

 
 
 
 
 

Action 
 
 

Hình số 6.24 – Lock 
payload and usage 
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Bảng 6.40 – Các chức năng trong trường Khóa Action 
 

pwd-write permalock Mô tả 

0 0 Kết hợp với Ngân hàng bộ nhớ để có khả năng Ghi tại trạng thái mở hay bảo 
mật.  

0 

 

1 
Kết hợp với Ngân hàng bộ nhớ để ghi vĩnh viễn tại trạng thái mở hay bảo mật và có 
thể không bao giờ bị khóa. 

1 0 Kết hợp với Ngân hàng bộ nhớ để có khả năng Ghi tại trạng thái bảo mật chứ 
không phải tại bước mở.   

1 1 Kết hợp với Ngân hàng bộ nhớ để không có khả năng ghi tại bất kỳ trạng thái nào.   

pwd-
read/write 

permalock Mô tả 

 

0 

 

0 

Kết hợp vị trí mật mã để có khả năng đọc và ghi tại trạng thái mở hay bảo mật. 

 

0 

 

1 

Kết hợp vị trí mật mã để ghi vĩnh viễn tại trạng thái mở hay bảo mật và có thể 
không bao giờ bị khóa. 

 

1 

 

0 
Kết hợp vị trí mật mã để có khả năng Ghi tại trạng thái bảo mật chứ không phải tại 
bước  

mở.   1 1 Kết hợp vị trí mật mã để không có khả năng ghi tại bất kỳ trạng thái nào.   

 

6.3.2.10.3.6 Truy cập (Tùy chọn) 

 
Bộ dò tín hiệu và cá thẻ có thể triển khai lệnh Truy cập, nếu thực hiện, lệnh sẽ được mô 
tả tại Bảng 6.41. Lệnh Truy cập thẻ với mật khẩu truy cập giá trị khác zero chuyển từ 
trạng thái mở sang bảo mật (Thẻ với mật khẩu truy cập giá trị khác zero không bao giờ ở 
trạng thái mở - Hình số 6.19) hay là nếu thẻ đã ở trạng thái bảo mật, sẽ vẫn giứ trạng 
thái bảo mật. 

 
Để Truy cập đến một thẻ, bộ dò tín hiệu phải theo quy trình nhiều bước được mô tả tại 
Hình 6.23. Một cách ngắn gọn, bộ dò tín hiệu tạo ra hai lệnh Truy cập, lệnh đầu tiên chứa 
16 MSBs của mật mã truy cập thẻ EXOR với một RN16, và thứ hai là chứa đựng 16 
LSBs của mật khẩu truy cập thẻ EXORT với một RN16 khác. Mỗi phép EXOR phải được 
thực hiện MSB trước (có nghĩa là MSB của mỗi một nửa mật mã sẽ được EXOR với 
MSB tương ứng với RN16 của nó). Trước khi tạo ra mỗi một lệnh Truy cập, bộ dò tín hiệu 
phải tạo ra một Req_RN trước để duy trì một RN16 mới. 

 
Thẻ phối hợp theo logic cần thiết để tiếp đó chấp nhận 2 phần nhỏ 16 bit của mật mã 
hủy 32 bit. Các bộ dò tín hiệu sẽ không đưa ra rải rác các lệnh hơn là lệnh Req_RN 
giữa hai lệnh Truy cập liên tiếp. Nếu thẻ sau khi nhận được Lệnh Truy cập thứ nhất, 
nhận được bất kỳ lệnh nào khác ngoài lệnh Req_RN trước khi có lệnh Truy cập thứ hai, 
nó sẽ trả về trạng thái xem xét, trừ khi là các lệnh ở khoảng giữa là một truy vấn, trong 
trường hợp này thẻ sẽ thực hiện Truy vấn (đảo ngược lại trạng thái xem xét/đánh giá 
nếu khi tham số phiên trong Truy vấn khớp với phiên trước) 

 
Lệnh Truy cập sẽ được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Nếu phản hồi của thẻ tới một lệnh Truy cập được mô tả như tại Bảng 6.42. Nếu Lệnh 
Truy cập có thứ tự đầu tiên, thẻ sẽ trả lại số xác thực của nó để chấp nhận là nó đã 
nhận được lệnh. Nếu lệnh truy cập có thứ tự thứ hai và toàn bộ mật mã truy cập 32 bit 



© 2004, EPCglobal Inc. Trang 90           31 January 2005 

nhận được là chính xác, thẻ sẽ trả lại số xác thực của nó để chấp nhận là nó đã thực 
hiện lệnh thành công và được chuyển sang trạng thái bảo mật; nếu không thẻ sẽ không 
phản hồi. Phản hồi bao gồm kết quả tính toán CRC-16 dựa trên số xác thực. 

 
Bảng 6.41 – Lệnh 

Truy cập 
 

 Comman
d 

Passw
ord 

R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

8 1
6 

1
6 

1
6 mô tả 11000110 (½ access password) 

RN16 

handle  

 

Bảng 6.42 – Phản hồi của thẻ đến Lệnh truy cập  
 

 R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1
6 

1
6 Mô tả handle  
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NOTES 
[1] Trên sơ đồ giả sử rằng 
Thẻ bắt đầu tại trang thài 
mở hay bảo mật 

 

Bộ dò tín hiệu tạo ra 
Req_RN [handle, CRC-

16] Note [1]

Thẻ quan sát lệnh 
không hợp lệ (Thẻ bỏ 

qua lệnh) 

[2] Nếu bộ dò tín hiệu tạo ra 
bất kỳ Lệnh hợp lệ nào hơn là 
Req_RN, thẻ sẽ bỏ qua lệnh 
và trả về trạng thái xem xét, 

 
Thẻ quan sát 
số xác thực 
hợp lệ 

 
Bộ dò tín hiệu quan 
sát CRC-16 tồi 

trừ khi lệnh là một Truy vấn, 
trong trường hợp này sẽ thực 
hiện lệnh 

[3] Nếu bộ dò tín hiệu tạo ra bầt 
kỳ lệnh hợp lệ nào hơn là Lệnh 
Hủy, thẻ sẽ bỏ qua lệnh và trả 
về trạng thái xem xét trừ khi 
lệnh là Truy vấn, trong trường 
hợp này Thẻ sẽ thực hiện Lệnh  

Thẻ phản hồi với [RN15 mới, CRC-16].. 
Thẻ giữ nguyên trạng thái hiện 

thời 
 
Bộ dò tín hiệu quan sát  

CRC-16 hợp lệ 
 

Bộ dò tín hiệu tạo ra Lệnh Truy cập  

[pwd31:16RN16, số xác thực, CRC-16] 

 
 
 
 
 
 
 
Thẻ quan sát lệnh 
không hợp lệ (Thẻ bỏ 
qua lệnh)

 

 
Bộ dò tín 
hiệu 

Thẻ quan sát 
số xác thực 
hợp lệ 

Bộ dò tín hiệu quan sát CRC-16 tồi 

 
Thẻ  

Thẻ phản hồi với [số xác thực, CRC-
16. Thẻ giữ nguyên trạng thái 

hiện thời 
Bộ dò tín hiệu quan 

sát CRC-16 hợp lệ  

 

Bộ dò tín hiệu tạo ra 
Req_RN [số xác 
thực, CRC-16] 
Note [2]] 

Thẻ quan sát lệnh 
không hợp lệ (Thẻ bỏ 
qua lệnh). 

 

Thẻ quan sát 
số xác thực 
hợp lệ 

Bộ dò tín hiệu quan sát CRC-16 tồi 

Thẻ phản hồi với [RN16 mới, CRC-16]. 

Thẻ giữ nguyên trạng 
thái hiện thời 

 

Bộ dò tín hiệu quan sát CRC-16 hợp 
lệ 

 
Bộ dò tín hiệu tạo ra lệnh Truy cập 

[pwd15:0RN16, số xác thực  CRC-16] 

Note [3] 

Thẻ quan sát lệnh 
không hợp lệ (Thẻ bỏ 
qua lệnh) 

 

 
Thẻ quan sát số xác thực 
hợp lệ & mật mã truy cập 
ko hợp lệ 

Thẻ quan sát số xác thực hợp lệ &  
mật mã truy cập ko hợp lệ 

 
 
 

Thẻ không phản hồi. 

Thẻ chuyển trạng thái sang xem 
xét 

Thẻ phản hồi với [số xác thực, CRC-16]. 
Thẻ chuyển trạng thái sang Bảo mật 

 

 
 

Hình số 6.25 – Quy trình 
truy cập 
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6.3.2.10.3.7 BlockWrite (optional) 
Bộ dò tín hiệu và thẻ có thể thực hiện lệnh Ghi khối; nếu thực hiện, nó sẽ thực hiện 
theo như mô tả tại Bảng 6.43. Lệnh Ghi khối cho phép Bộ dò tín hiệu ghi nhiều ký tự 
trong  Nơi lưu trữ của thẻ - Tag’s  Reserved, EPC, TID, hay bộ nhớ người dùng sử 
dụng lệnh đơn. Lệnh Ghi khối bao gồm những trường sau: 

 MemBank chỉ ra liệu Lệnh Ghi khối có xảy ra trong phần lưu trữ, EPC, TID hay 
bộ nhớ người dùng. Lệnh Ghi khối sẽ chấp nhận ngân hàng bộ nhớ đơn. Lệnh 
Ghi khối liên tiếp có thể áp dụng đối với các Ngân hàng bộ nhớ khác nhau. 

 WordPtr chỉ ra địa chỉ ký tự đối với bộ nhớ ghi có độ dài ký tự là 16 bit. Ví dụ, 
WordPtr = 00h  chỉ ra 16 bit đầu tiên của ký tự bộ nhớ, WordPtr = 01h  chỉ ra 16 

bit thứ hai của ký tự bộ nhớ..vv. WordPtr sử dụng định dạng EBV (tham chiếu 
Phụ lục A). 

 WordAccount chỉ ra số lượng 16 bit ký tự được ghi. Nếu WordCount = 00h  , thẻ 

sẽ bỏ qua lệnh Ghi khối. Nếu WordCount = 01h  thẻ sẽ ghi kỹ tự dữ liệu đơn lẻ.  

 Dữ liệu chứa 16 bit ký tự để phục vụ cho việc ghi và sẽ có độ dài 16 × 
WordCount bit. Không giống như Lệnh Ghi, dữ liệu ở trong Lệnh Ghi khối không 
che giấu trông tin mà bộ dò tín hiệu đã truyền cho thẻ, bộ dò tín hiệu không cần 
thiết phải tạo ra Req_RN trước khi tạo ra một lệnh Ghi khối. 

Lệnh Ghi khối cũng bào gồm cả số xác thực thẻ và CRC-16. CRC-16 là kết quả của việc 
tính toán bit mã lệnh đầu tiên cho đến bit xử lý cuối cùng. 
Nếu thẻ nhận được một lệnh Ghi khối với một CRC-16 hợp lệ nhưng với số xác thực 
không hợp lệ nó sẽ bỏ qua lệnh Ghi và giữ nguyên trạng thái hiện tại.( ở trạng thái mở 
hay bảo mật tương ứng) 
Lệnh Ghi khối được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Sau khi tạo ra lệnh Ghi khối, bộ dò tín hiệu sẽ truyền đi CW đối với TREPLY  thấp hơn 

hoặc 20ms, trong đó TREPLY  là thời gian giữa lệnh Ghi khối của bộ dò tín hiệu và 

phản hồi trả lại của thẻ. Bộ dò tín hiệu có thể theo dõi một vài khả năng kết quả từ lệnh 
Ghi khối, nó phụ thuộc vào việc thành công hay không thành công của quá trình ghi bộ 
nhớ của thẻ.  

 Lệnh Ghi khối thành công: Sau khi hoàn thành lệnh Ghi khối, thẻ sẽ trả lại 
phần phản hồi như được mô tả tại Bảng 6.44 và Hình 6.22 bao gồm Header (0-
bit), số xác thực thẻ, và CRC-16 được tính toán bởi O bit và số xác thực. 
Nếu bộ dò tín hiệu theo dõi phản hồi này trong vòng 20ms thì lệnh đọc sẽ 
kết thúc thành công.  

 Thẻ gặp lỗi: Thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong suốt quá trình CW hơn là phản hồi 
được mô tả trong Bảng 6.39 (tham chiếu Phụ lục I đối với các định nghĩa mã lỗi và 
định dạng phản hồi). 

 Lệnh Ghi khối không thành công: Nếu bộ dò tín hiệu không theo dõi phản hồi 
trong vòng 20ms thì lệnh Ghi khối kết thúc không thành công. Bộ dò tín hiệu có 
thể tạo ra lệnh Req_RN (chứa số xác thực thẻ) để kiểm tra xem thẻ có vẫn ở 
trong trường của Bộ dò tín hiệu và có thể tạo lại lệnh Ghi khối. 

Dựa vào việc nhận được thứ tự một lệnh Ghi khối hợp lệ, thẻ sẽ tự bị khóa. Phản hồi 
của thẻ tới lệnh Ghi khối sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện tại hình số 6.11 
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và 6.15 tương ứng (có nghĩa là thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1  không kể đến giá trị 
của TRext trong Truy vấn đã khởi tạo vòng này. 

Bảng 6.43 – Lệnh Ghi khối 
 

 Lệnh MemBan
k 

WordP
tr 

WordCo
unt 

Dữ 
liệu 

R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

8 2 EB
V 

8 Variabl
e 

1
6 

1
6 Mô tả 110001

11 

00: 
Reserved 
01: EPC 
10: TID 
11: User 

Starti
ng 
addr
ess 
point
er 

Numbe
r of 
words 
to 
write 

Data to 
be 
writte
n 

handle  

 

Bảng 6.44 – Phản hòi của thẻ đến lệnh Ghi khối thành công  

 

 Header R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1 1
6 

1
6 Mô tả 0 handle  

 

6.3.2.10.3.8 BlockErase (optional) 
Bộ dò tín hiệu và thẻ có thể thực hiện lệnh xóa khối; nếu thực hiện, nó sẽ thực hiện 
theo như mô tả tại Bảng 6.43. Lệnh xóa khối cho phép Bộ dò tín hiệu ghi nhiều ký tự 
trong  Nơi lưu trữ của thẻ - Tag’s  Reserved, EPC, TID, hay bộ nhớ người dùng sử 
dụng lệnh đơn. Lệnh xóa khối bao gồm những trường sau: 

 MemBank chỉ ra liệu Lệnh xóa khối có xảy ra trong phần lưu trữ, EPC, TID hay 
bộ nhớ người dùng. Lệnh xóa khối có thể áp dụng ngân hàng bọ nhớ đơn. Các 
lệnh xóa khối liên tiếp sẽ áp dụng cho các Ngân Hàng bộ nhớ khác nhau. 

 WordPtr chỉ ra địa chỉ ký tự đối với bộ nhớ ghi có độ dài ký tự là 16 bit. Ví dụ, 
WordPtr = 00h  chỉ ra 16 bit đầu tiên của ký tự bộ nhớ, WordPtr = 01h  chỉ ra 16 

bit thứ hai của ký tự bộ nhớ..vv. WordPtr sử dụng định dạng EBV (tham chiếu 
Phụ lục A). 

 WordAccount chỉ ra số lượng 16 bit ký tự được ghi. Nếu WordCount = 00h  , thẻ 

sẽ bỏ qua lệnh xóa khối. Nếu WordCount = 01h  thẻ sẽ ghi kỹ tự dữ liệu đơn lẻ.  

Lệnh xóa khối cũng bào gồm cả số xác thực thẻ và CRC-16. CRC-16 là kết quả của việc 
tính toán bit mã lệnh đầu tiên cho đến bit xử lý cuối cùng. 
Nếu thẻ nhận được một lệnh xóa khối với một CRC-16 hợp lệ nhưng với số xác thực 
không hợp lệ nó sẽ bỏ qua lệnh xóa khối và giữ nguyên trạng thái hiện tại.( ở trạng thái 
mở hay bảo mật tương ứng) 
Lệnh xóa khối được coi như nằm trong khung đồng bộ (tham chiếu tại mục 6.3.1.2.8) 
Sau khi tạo ra lệnh xóa khối, bộ dò tín hiệu sẽ truyền đi CW đối với TREPLY  thấp hơn 

hoặc 20ms, trong đó TREPLY  là thời gian giữa lệnh xóa khối của bộ dò tín hiệu và 

phản hồi trả lại của thẻ. Bộ dò tín hiệu có thể theo dõi một vài khả năng kết quả từ lệnh 
xóa khối, nó phụ thuộc vào việc thành công hay không thành công của quá trình ghi bộ 
nhớ của thẻ.  

 Lệnh xóa khối thành công: Sau khi hoàn thành lệnh xóa khối, thẻ sẽ trả lại 
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phần phản hồi như được mô tả tại Bảng 6.44 và Hình 6.22 bao gồm Header (0-
bit), số xác thực thẻ, và CRC-16 được tính toán bởi O bit và số xác thực. 
Nếu bộ dò tín hiệu theo dõi phản hồi này trong vòng 20ms thì lệnh đọc sẽ 
kết thúc thành công.  

 Thẻ gặp lỗi: Thẻ sẽ trả lại một mã lỗi trong suốt quá trình CW hơn là phản hồi 
được mô tả trong Bảng 6.39 (tham chiếu Phụ lục I đối với các định nghĩa mã lỗi và 
định dạng phản hồi). 

 Lệnh xóa khối không thành công: Nếu bộ dò tín hiệu không theo dõi phản hồi 
trong vòng 20ms thì lệnh xóa khối kết thúc không thành công. Bộ dò tín hiệu có 
thể tạo ra lệnh Req_RN (chứa số xác thực thẻ) để kiểm tra xem thẻ có vẫn ở 
trong trường của Bộ dò tín hiệu và có thể tạo lại lệnh xóa khối. 

Dựa vào việc nhận được thứ tự một lệnh Ghi khối hợp lệ, thẻ sẽ tự bị khóa. Phản hồi 
của thẻ tới lệnh xóa khối sẽ sử dụng phần đầu mở rộng được thể hiện tại hình số 6.11 
và 6.15 tương ứng (có nghĩa là thẻ sẽ phản hồi như là TRext=1  không kể đến giá trị 
của TRext trong Truy vấn đã khởi tạo vòng này. 

 
Bảng 6.45 – Lệnh xóa khối 

 

 Lệnh MemBan
k 

WordP
tr 

WordCo
unt 

R
N 

CRC-
16 # of 

bits 

8 2 EB
V 

8 1
6 

1
6 Mô tả 110010

00 

00: 
Reserved 
01: EPC 
10: TID 
11: User 

Starti
ng 
addr
ess 
point
er 

Numbe
r of 
words 
to 
erase 

handle  

 

Bảng 6.46 – Phản hòi của thẻ đến lệnh xóa khối thành công 

 

 Header R
N 

CRC-16 

# of 
bits 

1 1
6 

1
6 Mô tả 0 handle  

 

7.  Bản chất của quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu qui định kĩ thuật này  
 
Cần lưu ý tới khả năng một vài thành phần trong tài liệu qui định kĩ thuật này có thể là đối 
tượng thuộc về bằng sáng chế và/ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. EPC toàn cầu sẽ 
không chịu trách nhiệm về việc phân định bất kì hoặc mọi phần như thế hoặc về quyền 
sở hữu trí tuệ.  
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0 0000000  

0 0000001 

0 1111111 

1 0000001 0 0000000  

1 1111111 0 1111111 

1 0000001 1 0000000 0 0000000 

 

Phụ lục A 
(qui định) 

 
Vectơ có bit mở rộng (EBV) 

 
 
EBV là kết cấu dữ liệu với phạm vi dữ liệu mở rộng.  

 
EBV là một dãy các khối. Mỗi khối chứa một số bit mở rộng đơn theo sau bởi một số 
riêng các bit dữ liệu. Nếu B thể hiện con số tổng các bit trong một khối thì khối chứa B – 
1 bit dữ liệu. Mặc dù một EBV chung có thể chứa các khối có chiều dài thay đổi, các thẻ 
và đầu đọc được sản xuất theo qui định kĩ thuật này phải dùng các khối có chiều dài 8 
bit (EBV-8).  
 
Giá trị của dữ liệu được thể hiện bằng một EBV đơn giản là một chuỗi bit xác định được 
hình thành bởi các bit dữ liệu khi được đọc từ trái sang phải, không tính đến các bit mở 
rộng  

 

Các thẻ và đầu đọc phải dùng định dạng từ EBV-8 qui định trpng Bản A.1.  
 

Table A.1 – EBV-8 word format

 
 
 

 

2
7  

– 1 

 
 
0 

1 

127 

 
 
 

2
7 

128 

2
14  

– 1 
16383 

2
14 

16384 

 

 
Vì mỗi khối sẵn có 7 bit dữ liệu, EBV-8 có thể thể hiện các giá trị bằng số từ 0 đến 127 
với một khối đơn. Để thể hiện giá trị 128, bit mở rộng được cho về 1 trong khối đầu 
tiên và khối thứ hai được nối vào EBV-8. Theo cách này, một EBV-8 có thể thể hiện 
các giá trị rộng một cách tùy ý. 

 
Qui định kĩ thuật này sử dụng các giá trị  EBV-8 để thể hiện các địa chỉ đáng nhớ và các 
chiều dài của mask. 
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Phụ lục B 
(qui định) 

 
Các bảng đổi trạng thái 

 
 
Các bảng đổi trạng thái từ B.1 đến B.7 phải xác dịnh việc đáp ứng của thẻ theo lệnh của 
đầu đọc. Thuật ngữ “xử lý” được dùng trong các bảng đổi trạng thái được qui định ở 
mục 6.3.2.4.5; các mã sai được xác định trong Bảng 1.2; “slot” là số lần đếm các vị trí 
được chỉ ra ở hình 6.19 và được nêu chi tiết ở Phụ lục J; “–“ trong cột “Action” ám chỉ 
rằng thẻ không làm biến đổi các đuôi SL hoặc inventoried của nó cũng như không phát 
tán sự đáp ứng ngược trở lại   
 
B.1 Trạng thái hiện tại: Sẵn sàng 

 
Bảng B.1 – Bảng đổi trạng thái sẵn sàng 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

Query 1 

slot=0; nối inventoried & SL flags phát tán ngược lại một 
RN16 mới 

 

trả lời 

slot<>0; nối inventoried & SL flags – arbitrate 

khác – sẵn sàng 

QueryRep tất cả – sẵn sàng 

QueryAdjust tất cả – sẵn sàng 

ACK tất cả – sẵn sàng 

NAK tất cả – sẵn sàng 

Req_RN tất cả – sẵn sàng 

 

Select 
tất cả assert or deassert SL, or set 

inventoried to A or B 
sẵn sàng 

Read tất cả – sẵn sàng 

Write tất cả – sẵn sàng 

Kill tất cả – sẵn sàng 

Lock tất cả – sẵn sàng 

Access tất cả – sẵn sàng 

BlockWrite tất cả – sẵn sàng 

BlockErase tất cả – sẵn sàng 

Invalid 2 tất cả – sẵn sàng 

 

1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. Query thậm trí còn 
chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy đếm điểm của nó. 

2: “Invalid” nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 
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B.2 Giai đoạn hiện tại: Arbitrate 

 
 

Bảng B.2 – Bảng chuyển đổi trạng thái Arbitrate  

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

Query 1,2
 

slot=0; kết nối inventoried & SL flags backscatter new RN16 trả lời 

slot<>0; kết nối inventoried & SL flags – arbitrate 

khác – sẵn sàng 

 

QueryRep 
slot=0 sau khi làm giảm máy đếm điểm backscatter new RN16 trả lời 

slot<>0 sau khi làm giảm điểm  – arbitrate 

 

QueryAdjust 
2

 

slot=0 backscatter new RN16 trả lời 

slot<>0 – arbitrate 

ACK tất cả – arbitrate 

NAK tất cả – arbitrate 

Req_RN tất cả – arbitrate 

 

Select 
tất cả assert or deassert SL, 

or set inventoried to A 
or B 

 

sẵn sàng 

Read tất cả – arbitrate 

Write tất cả – arbitrate 

Kill tất cả – arbitrate 

Lock tất cả – arbitrate 

Access tất cả – arbitrate 

Erase tất cả – arbitrate 

BlockWrite tất cả – arbitrate 

BlockErase tất cả – arbitrate 

Invalid 3 tất cả – arbitrate 

 

1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. 

2: Query and QueryAdjust chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

3: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 

 
 
 
 
 
 
 



© 2004, EPCglobal Inc. Trang 98           31 January 2005 

 

B.3 Giai đoạn hiện tại: Trả lời 

 
 

Bảng B.3 – Bảng chuyển đổi trạng thái Trả lời 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

Query 1,2
 

slot=0; kết nối inventoried & SL flags backscatter new RN16 trả lời 

slot<>0; kết nối inventoried & SL flags – arbitrate 

khác – sẵn sàng 

QueryRep tất cả – arbitrate 

 

QueryAdjust 2 

slot=0 backscatter new RN16 trả lời 

slot<>0 – arbitrate 

 

ACK 

 

có giá trị RN16 

backscatter {PC, EPC, CRC-16} 
or 
{000002, truncated EPC, CRC-

16} 

được công 
nhận 

không có giá trị RN16 – arbitrate 

NAK tất cả – arbitrate 

Req_RN tất cả – arbitrate 

 

Select 
tất cả assert or deassert SL, or 

set inventoried to A or B 

 

ready 

Read tất cả – arbitrate 

Write tất cả – arbitrate 

Kill tất cả – arbitrate 

Lock tất cả – arbitrate 

Access tất cả – arbitrate 

BlockWrite tất cả – arbitrate 

BlockErase tất cả – arbitrate 

T2 timeout T2 > 20.0Tpri  (see Figure 6.16) – arbitrate 

Invalid 3 tất cả – trả lời 

 

1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. 

2: Query and QueryAdjust chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

3: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 
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B.4 Giai đoạn hiện tại: được công nhận 

 
 

Bảng B.4 – Bảng chuyển đổi trạng thái Được công nhận 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

 

1 

Query 

slot=0; kết nối inventoried2  & SL flags backscatter new RN16; 

transition inventoried2  from A→B or 
B→A if 

 

trả lời 
and only if new session matches prior 
session 

slot<>0; nối inventoried2  & SL flags 2 

chuyển đổi inventoried  từ A→B or 
B→A if 

and only if new session matches prior 
session 

 

arbitrate 

 

khác 
chuyển đổi inventoried từ A→B or 

B→A if and only if new session matches 
prior session 

 

sẵn sàng 

QueryRep tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

QueryAdjust tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

 

ACK 

 

có giá trị RN16 

backscatter {PC, EPC, CRC-16} or 
{000002, truncated EPC, CRC-16} 

được thừa nhận 

không có giá trị RN16 – arbitrate 

NAK all – arbitrate 

 

 

Req_RN 

có giá trị RN16 & 
khóa truy cập <>0 

 

backscatter handle 

 

mở 

valid RN16 & 
khóa truy cập =0 

 

backscatter handle 

được bảo đảm 

không có giá trị RN16 – được thừa nhận 

 

Select 
tất cả assert or deassert SL, or set 

inventoried to A or B 

 

sẵn sàng 

Read tất cả – arbitrate 

Write tất cả – arbitrate 

Kill tất cả – arbitrate 

Lock tất cả – arbitrate 

Access tất cả – arbitrate 

BlockWrite tất cả – arbitrate 

BlockErase tất cả – arbitrate 

T2 timeout T2 > 20.0Tpri  (see Figure 6.16) – arbitrate 

Invalid 3 tất cả – được thừa nhận 

 

1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. 

2: Query and QueryAdjust chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

3: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 
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B.5 Giai đoạn hiện tại: Mở 
Bảng B.5 – Bảng chuyển đổi trạng thái Mở 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

 

1 

Query 

 

slot=0; nối inventoried2  & SL flags 

backscatter new RN16; 

transition inventoried2  from A→B or 
B→A if and 

 

trả lời 
only if new session matches prior 
session 

slot<>0; nối inventoried2  & SL flags 
2 

chuyển đổi inventoried  từ A→B or 
B→A if and 

only if new session matches prior 
session 

 

arbitrate 
 

khác 

chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A if and only if new session 
matches prior session 

 

sẵn sàng 

QueryRep tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

QueryAdjus
t 

tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

 

ACK 

 

xử lý có giá trị 
backscatter {PC, EPC, CRC-16} 
or 
{000002, truncated EPC, CRC-

16} 

 

mở 

xử lý không có giá trị – arbitrate 

NAK tất cả – arbitrate 

 

Req_RN 
xử lý có giá trị backscatter new RN16 mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

Select 
 

tất cả 
assert or deassert SL, or set 
inventoried to A or B 

 

sẵn sàng 
 

 

Read 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter data and handle mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter error code mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

 

Write 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

Kill 
(see also 

Figure 6.23) 

xử lý có giá trị & valid nonzero kill password backscatter handle when done bỏ 

xử lý có giá trị & invalid nonzero kill 
password 

– arbitrate 

xử lý có giá trị & kill password=0 backscatter error code mở 

xử lý không có giá trị – mở 

Lock all – mở 

 

Access 
(see also 

Figure 6.25) 

xử lý có giá trị & valid access 
password 

backscatter handle được đảm bảo 

xử lý có giá trị & invalid access 
password 

– arbitrate 

xử lý không có giá trị – mở 

 

 

BlockWrite 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

 

BlockErase 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

 

Invalid 3 

all, excluding commands interspersed between 
successive Kill or Access commands in a kill or 
access sequence, respectively (see Figure 6.23 

and Figure 6.25). 

 

– 
mở 

commands, except Req_RN, interspersed 
between suc- cessive Kill or Access 
commands in a kill or access se- quence, 
respectively (see Figure 6.23 and Figure 
6.25). 

 

– 

 

arbitrate 
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1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. 

2: Query and QueryAdjust chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

3: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 
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B.6 Trạng thái hiện tại: Được đảm bảo 

 

Bảng B.6 – Bảng chuyển đổi trạng thái Được đảm bảo 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 

 

1 

Query 

 

slot=0; nối inventoried2  & SL flags 

backscatter new RN16; 

transition inventoried2  from A→B 
or B→A if 

 

trả lời 
and only if new session matches 
prior session 

slot<>0; nối inventoried2  & SL flags 
2 

chuyển đổi  inventoried  từ A→B or 
B→A if 

and only if new session matches 
prior session 

 

arbitrate 

 

khác 

chuyển đổi inventoried từ A→B or 

B→A if and only if new session 
matches prior session 

 
sẵn sàng 

QueryRep tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

QueryAdjust tất cả chuyển đổi inventoried từ A→B or 
B→A 

sẵn sàng 

 

ACK 

 

xử lý có giá trị 
backscatter {PC, EPC, CRC-16} 
or 
{000002, truncated EPC, CRC-

16} 

 
được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – arbitrate 

NAK tất cả – arbitrate 

 

Req_RN 
xử lý có giá trị backscatter new RN16 được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

Select 
 

tất cả 
assert or deassert SL, or 
set inventoried to A or B 

 
sẵn sàng 

 

 

Read 

xử lý có giá trị & valid memory access backscatter data and handle được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

 

Write 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

Kill 
(see also 

Figure 6.23) 

xử lý có giá trị & valid nonzero kill password backscatter handle when done bỏ 

xử lý có giá trị & invalid nonzero kill 

password 

– arbitrate 

xử lý có giá trị & kill password=0 backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

 

Lock 

xử lý có giá trị & valid lock payload backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý có giá trị & invalid lock payload backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

Access 
(see also 

Figure 6.25) 

xử lý có giá trị & khóa truy cập có giá trị backscatter handle được đảm bảo 

xử lý có giá trị & khóa truy cập không có giá trị – arbitrate 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

 

BlockWrite 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

 

BlockErase 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

 

 

Invalid 3 

all, excluding commands interspersed between 
successive Kill or Access commands in a kill or 

access sequence, re- spectively (see Figure 6.23 and 
Figure 6.25). 

 

– 

 
được đảm bảo 

commands, except Req_RN, interspersed between 
succes- sive Kill or Access commands in a kill or 

access sequence, respectively (see Figure 6.23 and 
Figure 6.25). 

 

– 

 

arbitrate 
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1: Query bắt đầu một chu kì mới và có thể thay đổi phần này. 

2: Query and QueryAdjust chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

3: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 

 

B.7 Tình trạng hiện tại: Bỏ 
 

Bảng B.7 – Bảng chuyển đổi tình trạng Bỏ 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

Query tất cả – bỏ 

QueryRep tất cả – bỏ 

QueryAdjust tất cả – bỏ 

ACK tất cả – bỏ 

NAK tất cả – bỏ 

Req_RN tất cả – bỏ 

Select tất cả – bỏ 

Read tất cả – bỏ 

Write tất cả – bỏ 

Kill tất cả – bỏ 

Lock tất cả – bỏ 

Access tất cả – bỏ 

BlockWrite tất cả – bỏ 

BlockErase tất cả – bỏ 

Invalid 
1

 tất cả – bỏ 

 

1: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 
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Phụ lục C 
(quy định) 

 
Bảng Đáp lại lệnh 

 
Các bảng Đáp ứng lệnh từ C.1 đến C.17 sẽ xác định sự đáp ứng của thẻ đối với các 
lệnh của Interrogator. Thuật ngữ “xử lý” sẽ được dùng trong các bản chuyển đổi trạng 
thái như được qui định tại điều 6.3.2.4.5; các mã sai lõi được xác định trong Bảng I.2; 
“slot” là đàu ra của máy đếm điểm được chỉ ra ở hình 6.19 và được qui định chi tiết 
trong Phụ lục J; “–“ trong cột “Đáp lại” có nghĩa là thẻ hoặc là không làm biến đổi giá trị 
SL hay là các đuôi đã được đánh giá của nó cũng như backscatters không trả lời. 

 
 
 
C.1 Đáp lại lệnh: Power-up 

 
Bảng C.1 – Bảng Đáp lại lệnh: Power-up 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready, arbitrate, reply, acknowledged, 
open, secured 

 

power-up 

 

– 

 

sẵn sàng 

killed tất cả – bỏ 

 

 

C.2 Đáp lại lệnh: Query 
Bảng C.2 – Bảng Đáp lại lệnh: Query 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

 

 
ready, arbitrate, 

reply 

slot=0; matching in- 
ventoried & SL flags 

 

backscatter new RN16 

 

trả lời 

slot<>0; matching in- 
ventoried & SL flags 

 

– 
 

arbitrate 

otherwise – sẵn sàng 

 
 

 
acknowledged, 
open, secured 

slot=0; matching in- 

ventoried
2  

& SL flags 

backscatter new RN16; transition inventoried
2 

from A→B 

or B→A if and only if new session matches prior session 

 
trả lời 

slot<>0; matching in- 

ventoried
2  

& SL flags 
transition inventoried

2  
from A→B or B→A if and only if new 

session matches prior session 

 

arbitrate 

 

otherwise 
transition inventoried from A→B or B→A if and only if new session 

matches prior session 

 

sẵn sàng 

killed tất cả – bỏ 

 

1: Query (trong bất kì g iai đoạn nào khác killed) bắt đầu một chu kì mới và có thể 
thay đổi phần này.  Query chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị bất kì mới vào trong máy 
đếm điểm của nó. 

2: Như được nêu trong 6.3.2.8, a Tag transitions its inventoried flag prior to 
evaluating the condition. 
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C.3 Đáp lại lệnh: QueryRep 

 
Bảng C.3 – Bảng Đáp lại lệnh: QueryRep 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

 
arbitrate 

slot<>0 after decrementing slot counter – arbitrate 

slot=0 after decrementing slot counter backscatter new RN16 trả lời 

reply tất cả – arbitrate 

acknowledged, 
open, secured 

 

tất cả 

 
transition inventoried from A→B or B→A 

 
sẵn sàng 

killed tất cả – bỏ 

 

1: Xem bảng C.17 để biết đáp ứng của thẻ đói với QueryAdjust có thông số thuộc phần 
xác dịnh không hợp với phần đó trong chu kì đánh giá hiện tại. 
 

C.4 Đáp lại lệnh: QueryAdjust 

 
Bảng C.4 – Bảng Đáp lại lệnh: QueryAdjust 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, 
reply 

slot<>0 – arbitrate 

slot=0 backscatter new RN16 sẵn sàng 

acknowledged, 
open, secured 

 

tất cả 

 

transition inventoried from A→B or B→A 

 

sẵn sàng 

killed tất cả – bỏ 

 

1: QueryAdjust, trong giai đoạn arbitrate hay reply, chỉ dẫn cho thẻ tải một giá trị 
bất kì mới vào trong máy đếm điểm của nó. 

2: Xem bảng C.17 để biết đáp ứng của thẻ đói với QueryAdjust có thông số thuộc 
phần xác dịnh không hợp với phần đó trong chu kì đánh giá hiện tại.  
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C.5 Đáp lại lệnh: ACK 
 Bảng C.5 – Bảng Đáp lại lệnh: ACK 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate tất cả – arbitrate 

 

reply 
valid RN16 backscatter {PC, EPC, CRC-16} or {000002, truncated EPC, CRC-16} được thừa nhận 

invalid RN16 – arbitrate 

 
acknowledged 

valid RN16 backscatter {PC, EPC, CRC-16} or {000002, truncated EPC, CRC-16} được thừa nhận 

invalid RN16 – arbitrate 

 

open 
xử lý có giá trị backscatter {PC, EPC, CRC-16} or {000002, truncated EPC, CRC-16} mở 

xử lý không có giá trị – arbitrate 

 
secured 

xử lý có giá trị backscatter {PC, EPC, CRC-16} or {000002, truncated EPC, CRC-16} được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – arbitrate 

killed tất cả – bỏ 

 

C.6 Đáp lại lệnh: NAK 

 
Bảng C.6 – Bảng Đáp lại lệnh: NAK 

 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, acknowledged, 
open, secured 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

killed tất cả – bỏ 

 

 

C.7 Đáp lại lệnh: Req_RN 
 

 Bảng C.7 – Bảng Đáp lại lệnh: Req_RN 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply tất cả – arbitrate 

 

 

acknowledged 

valid RN16 & access password<>0 backscatter handle mở 

valid RN16 & access password=0 backscatter handle được đảm bảo 

invalid RN16 – được thừa nhận 

 
open 

xử lý có giá trị backscatter new RN16 mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

secured 
xử lý có giá trị backscatter new RN16 được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 
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C.8 Đáp lại lệnh: Select 
 

Bảng C.8 – Bảng Đáp lại lệnh: Select 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready, arbitrate, reply, ac- 
knowledged, open, secured 

 

tất cả 

 
assert or deassert SL, or set inventoried to A or B 

 
sẵn sàng 

killed tất cả – bỏ 

 

 

C.9 Đáp lại lệnh: Read 

 

 Bảng C.9 – Bảng Đáp lại lệnh: Read 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

open 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter data and handle mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 
 

secured 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá 
trị 

backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter data and handle được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 

 
 

 

C.10  Đáp lại lệnh: Write 

 

 Bảng C.10 – Đáp lại lệnh: Write 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

open 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá 
trị 

backscatter error code mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 
 

secured 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá 
trị 

backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 
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C.11  Đáp lại lệnh: Kill 

 

 Bảng C.11 – Đáp lại lệnh: Kill 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

 
open 

xử lý có giá trị & kill password=0 backscatter error code mở 

xử lý có giá trị & invalid nonzero kill password – arbitrate 

xử lý có giá trị & valid nonzero kill password backscatter handle when done bỏ 

xử lý không có giá trị – mở 

 
 

 
secured 

xử lý có giá trị & kill password=0 backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & invalid nonzero kill password – arbitrate 

xử lý có giá trị & valid nonzero kill password backscatter handle when done bỏ 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 

 

1: Xem hình 6.23. 
 

C.12  Đáp lại lệnh: Lock 

 

 Bảng C.12 – Đáp lại lệnh: Lock 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

open tất cả – mở 

 

 

secured 

xử lý có giá trị & invalid lock payload backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & valid lock payload backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 
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C.13  Đáp lại lệnh: Access 

 

 Bảng C.13 – Đáp lại lệnh: Access 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

open 

xử lý có giá trị & khóa truy cập không có giá trị – arbitrate 

xử lý có giá trị & khóa truy cập có giá trị backscatter handle được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – mở 

 
 

secured 

xử lý có giá trị & khóa truy cập không có giá trị – arbitrate 

xử lý có giá trị & khóa truy cập có giá trị backscatter handle được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 

 

1: Xem hình 6.25. 
 
 

 

C.14  Đáp lại lệnh: BlockWrite 

 

 Bảng C.14 – Đáp lại lệnh: BlockWrite 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

open 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá 
trị 

backscatter error code mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 
 

secured 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 
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C.15  Đáp lại lệnh: BlockErase 

 

 Bảng C.15 – Đáp lại lệnh: BlockErase 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate, reply, 
acknowledged 

 

tất cả 

 

– 
 

arbitrate 

 
 

open 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code mở 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done mở 

xử lý không có giá trị – mở 

 

 
secured 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ không có giá trị backscatter error code được đảm bảo 

xử lý có giá trị & truy cập bộ nhớ có giá trị backscatter handle when done được đảm bảo 

xử lý không có giá trị – được đảm bảo 

killed tất cả – killed 

 

 

 
 

C.16  Đáp lại lệnh: T2  timeout 

 

Bảng C.16 – Đáp lại lệnh: T2  timeout 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready tất cả – sẵn sàng 

arbitrate tất cả – arbitrate 

reply, acknowledged T2 > 20.0Tpri  (see Figure 6.16) – arbitrate 

open tất cả – mở 

secured tất cả – được đảm bảo 

killed tất cả – bỏ 
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C.17  Đáp lại lệnh: Invalid command 

 

Bảng C.17 – Đáp lại lệnh: Invalid command 
 

Lệnh Điều kiện Đáp ứng lại Giai đoạn tiếp 

ready
1

 tất cả – sẵn sàng 

arbitrate
2

 tất cả – arbitrate 

reply
2

 tất cả – trả lời 

acknowledged
2

 tất cả – được thừa nhận 

 
 
 

open
2

 

all, excluding commands interspersed between successive Kill or 
Access commands in a kill or access sequence, respectively (see 

Figure 6.23 and Figure 6.25). 

 

– 
 

mở 

commands, except Req_RN, interspersed between suc- cessive 
Kill or Access commands in a kill or access se- quence, 
respectively (see Figure 6.23 and Figure 6.25). 

 

– 

 

arbitrate 

 
 

 

secured
2

 

all, excluding commands interspersed between successive Kill or 
Access commands in a kill or access sequence, respectively (see 

Figure 6.23 and Figure 6.25). 

 

– 
 

được đảm bảo 

commands, except Req_RN, interspersed between suc- cessive 
Kill or Access commands in a kill or access se- quence, 
respectively (see Figure 6.23 and Figure 6.25). 

 

– 

 
arbitrate 

killed
1

 tất cả – bỏ 

 

1: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC 
hoặc bất kì lệnh nào khác không được thẻ thừa nhận hoặc không thể thực 
hiện được. 

 

2: “Invalid”  nên có nghĩa là có một lệnh bị sai, một lệnh không được hỗ trợ, 
một lệnh với các thông số không có giá trị, một lệnh với sai lỗi về CRC, một 

lệnh (khác với Query) với thông số của một phần nào đó không khớp với chính nó 
trong chu kì đánh giá hiện tại, hoặc bất kì lạnh nào khác không được thẻ thừa nhận 
cũng như không có khả năng thực hiện được . 
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Annex D 
(qui định) 

Ví dụ về thuật toán chọn máy đếm điểm (Q)  

 
 
D.1 Ví  dụ  về  thuậ t  toán mà Interrogator có thể dùng để chọn Q 

 
Hình D.1 chỉ ra thuật toán mà Interrogator có thể dùng để thiết lập thông số đếm điểm Q 
trong lệnh Query. Qfp là sự thể hiện sự trôi nổi của Q; Interrogator sẽ làm tròn Qfp đến một 

giá trị số nguyên và thay thế giá trị số nguyên này cho Q trong Query. Các giá tr ị đặc trưng 

cho C là 0.1 < C < 0.5. Interrogator thành đặc tính sẽ sử dụng các giá trị nhỏ của C khi Q lớn, 
và các giá trị lớn hơn của C khi Q nhỏ.   
 
 

 
 
 
 

Q
fp  

= 4.0 

 
 
 
 

 
Q = round(Qfp) 

Query(Q) 

 
 
 
 
 
 

 
Q

fp
=max(0, Q

fp
– C) 0 

# of Tag 

Responses 

 
>1 Qfp=min(15, Qfp+ C) 

 
 

 
1 

 
 
 
Q

fp
= Q

fp
+ 0 

 

 

 
Hình D.1 – Ví dụ về thuật toán để chọn thông số đếm điểm Q  
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Phụ lục E 
(tham khảo) 

Ví dụ về thông tin tóm tắt trên thẻ và việc truy cập thẻ  
 
 

E.1  Ví dụ về thông tin tóm tắt trên thẻ và cách truy cập thẻ đơn  

 
Hình E.1 chỉ ra các bước mà Interrogator đọc thông tin tóm tắt và truy cập một thẻ đơn. 

 
 
 

    Đầu đọc Thẻ 

 

1    
Interrogator issues a Query, 

QueryAdjust, or QueryRep 
 
 
 
 
 

Interrogator acknowledges 

3    Tag by issuing ACK with same 
RN16 

 
 
 

 

5    
Interrogator issues Req_RN 

containing same RN16 

 
Two possible outcomes: 

2    1) Slot = 0: Tag responds with RN16 

2) Slot <> 0: No reply 

 
 
 
 

Two possible outcomes: 

4    1) Valid RN16: Tag responds with {PC, EPC} 

2) Invalid RN16: No reply 

 
 
 

 
Interrogator accesses Tag. 

7    Each access command uses handle as a parameter 
 
 

NOTES: 

-- CRC-16 not shown in transitions 

-- See command/reply tables for command details 

 
Two possible outcomes: 

6    1) Valid RN16: Tag responds with {handle} 

2) Invalid RN16: No reply 

 
 
 
 
 

8    
Tag verifies handle. Tag ignores command if 

handle does not match 

 
 
Figure E.1 – Example of Tag inventory and access 
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Phụ lục F 
(tham khảo) 

Tính số kiểm tra dư thừa theo chu kì 5-bit và 16-bit 
 
 

F.1  Ví dụ về việc mã hóa / giải mã  CRC-5 
 

Ví dụ về một biểu đồ dưới dạng sơ đồ về việc mã hóa/ giải mã CRC-5 được chỉ ra trong hình Figure F.1, việc sử dụng hàm đa thức và sự điều 
chỉnh trước được qui định trong Bảng 6.17. 

 
Để mã hóa CRC-5, đầu tiên hãy tả i  về trước toàn bộ số đăng kí CRC (có nghĩa là C[4:0]) với 010012, sau đó khóa các bít dữ l iệu lạ i  

để mã hóa vào bộ phận trong máy vi t ính thực hiện việc nhập liệu trước tiên được ghi nhãn là DATA, MSB. Sau khi khóa vào 
trong tất cả các dữ liệu, C[4:0] sẽ nắm giữ giá trị CRC-5. 

 
Để giải mã CRC-5, trước tiên hãy tả i  về t rước toàn bộ số đăng kí CRC (C[4:0]) vớ i  010012, sau đó khóa dữ l iệu nhận được và các 

bít CRC-5 {data, CRC-5} vào trong bộ phận trong máy vi tính thực hiện việc nhập liệu trước tiên được ghi nhãn là DATA, MSB. Việc kiểm tra CRC-

5 sẽ là đạt nếu C[4:0] = 000002. 
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Figure F.1 – Example CRC-5 circuit 

 
 

 
F.2  Ví dụ về việc mã hóa / giải mã  CRC-16  

 
Ví dụ về một biểu đồ dưới dạng sơ đồ về việc mã hóa/ giải mã CRC-16 được chỉ ra trong hình Figure F.2, việc sử dụng hàm đa thức và sự điều 
chỉnh trước được qui định trong Bảng 6.14. 

 
Để mã hóa CRC-16, đầu tiên hãy tả i  về trước toàn bộ số đăng kí CRC (có nghĩa là C[15:0]) với FFFFh, sau đó khóa các bít  dữ l iệu 

lại để mã hóa vào bộ phận trong máy vi tính thực hiện việc nhập liệu trước tiên được ghi nhãn là DATA, MSB. Sau khi khóa vào 
trong tất cả các dữ liệu, C[15:0] sẽ nắm giữ các phần bù của giá trị CRC-16. 

 
Để giải mã CRC-16, trước tiên hãy tả i  về trước toàn bộ số đăng kí CRC (C[15:0]) vớ i  FFFFh, sau đó khóa dữ l iệu nhận được và 

các bít CRC-16 {data, CRC-16} vào trong bộ phận trong máy vi tính thực hiện việc nhập liệu trước tiên được ghi nhãn là DATA, MSB. Việc kiểm 

tra CRC-16 sẽ là đạt nếu C[15:0] = 1D0Fh. 
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Figure F.2 – Example CRC-16 circuit 
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Phụ lục G 
(qui định) 

Dense-Interrogator channelized signaling 

 
 
G.1 Việc đề cao đầu đọc và thẻ trong các môi trường dense-Interrogator  

 
Trong các môi trường có nhiều Interrogators, phạm vi và tỷ lệ mà tại đó mỗi 
Interrogators chú ý đến các thẻ có thể được cải thiện bằng cách ngăn ngừa sự cản trở 
việc truyền đi của Interrogator từ việc va chạm với các đáp ứng của thẻ đã 
được thiết kế từ trước, thuộc về quang phổ  hay nhiệt độ. Phụ lục này mô tả 
các sơ đồ về tần số hay các phương pháp làm đa thành phần phép chia 
thờ i  gian (TDM),mỗi phương pháp được làm cho thích ứng vớ i  các môi 
trường qui định cụ thẻ , nhờ đó mà tố i  thiểu hóa hay loạ i trừ những xung 
độ t giữa thẻ &  Interrogator-on-Tag. 

 
Interrogators đã  được chứng nhận hoạt động trong các môi trường dense-Interrogator sẽ có 
khả năng hỗ trợ cho một hay nhiều sơ đồ về tần số hoặc các cách tiếp cận TDM như 
được mô tả dưới đây. Sự chọn lựa sẽ phụ thuộc vào các qui định địa phương tại thời 
điểm và nơi hoạt động, trong các môi trường đã được điều chỉnh CEPT- hay FCC-, như 
sau: 

 
Môi trường CEPT: Có hai cách tiếp cận được phép, tùy thuộc vào môi trường qui định. 

Môi trường qui định một kênh: Các sự truyền đi của Interrogator và những đáp 
ứng của thẻ phải tạm thời được chia tách ra, với các Interrogators trước tiên ra 
lệnh cho thẻ và sau đó mọi Interrogators truyền đi CW và lắng nghe các đáp ứng của 
thẻ. Việc báo hiệu của Interrogator (kể cả dấu hiệu đã được điều chỉnh và CW) phải 
được tập trung vào kênh với sự chính xác về tần số như được qui định trong 
6.3.1.2.1.  Nếu Interrogator sử dụng sự điều chỉnh SSB, phổ truyền đi phải dược tập 
trung vào một kênh xác định trong quá trình ra hiệu R=>T và CW phải được tập 
trung vào trong một kênh xác định trong suốt quá trình đáp ứng ngượ trở lại 
của thẻ. Tỷ lệ, sự thay đổi R=>T và T=>R và việc mã hóa được Interrogator chọn 
và không được qui định trong Phụ lục này. Như một ví dụ về một thông tin nào đó, 
phần A của hình G.2 chỉ ra việc ra hiệu của Interrogator bằng cách sử dụng biến điệu 
DSB-ASK với Tari=25µs, và 20 kbps đáp ứng ngược trở lại của thẻ trên một máy tải 
phụ 80 kHz (M=4). 

 

Mô trường qui định nhiều kênh: Sự  truyền đi  của  Interrogator  transmissions 
và sự  đáp ứng ngược t rở  lạ i  của thẻ  phải  được chia tách về  mặ t  phổ ,  
vớ i  những sự  t ruyền đi của  Interrogator đặ t  t rong các kênh có số  chẵn 
và sự  đáp ứng ngược trở  lạ i  của thẻ  đặ t  t rong các kênh có số  lẻ  (xem 
hình G.1). Việc ra hiệu của Interrogator (kể cả đã điểu chỉnh và CW) phải được 
tập trung vào trong một kênh xác định với độ chính xác của tần số như được qui định 
trong 6.3.1.2.1.Nếu Interrogator sử  dụng biến điệu SSB-ASK, phổ truyền đi phải 
được tập trung vào trong một kênh xác định trong suốt quá trình phát ra tín hiệu 
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R=>T, và CW phải được tập trung vào một kênh xác định trong suốt quá trình đáp 
ứng ngược trở lại của thẻ. Việc phát tín hiệu của Interrogator phải thỏa mãn sơ đồ 
truyền đi của dense-Interrogator trong hình 6.7 với Tari=25µs. Sự đáp ứng ngược trở 
lại của thẻ phải là 53.3 hay 26.7 kbps data trên vật tải phụ 213.3 kHz (M=4 or M=8). 
Như một thông tin tham khảo, phần B của hình G.2 chỉ ra việc phát tín hiệu của 
Interrogator sử dụng biến điệu SSB với Tari=25µs, và sự đáp ứng ngược trở lại của 
thẻ là 53.3 kbps trên vật tải phụ 213.3 kHz (M=4). 

 
Môi trường FCC: 

Việc truyền lệnh đi của Interrogator và sự đáp ứng ngược trở lại của thẻ phải được 
chia tách ra về mặt quang phổ, với các sự phát ra của Interrogator tập trung vào các 
kênh và các đáp ứng ngược trở lại của thẻ đặt tại các đường biên của kênh. Giải tần 
phải được hướng vào như trong bảng 6.10. Việc truyền lệnh đi của Interrogator 
không được hài hòa kịp thời, hy vọng năm trong các kênh. Việc phát ra dấu hiệu của 
Interrogator (kể cả đã được điều chỉnh và CW) phải được tập trung vào trong một 
kênh nào đó với sự chính xác về tần số như được qui định trong in 6.3.1.2.1. Việc 
ra hiệu của Interrogator (kể cả đã điểu chỉnh và CW) phải được tập trung vào 
trong một kênh xác định với độ chính xác của tần số như được qui định trong 
6.3.1.2.1.Nếu Interrogator sử  dụng biến điệu SSB-ASK, phổ truyền đi phải 
được tập trung vào trong một kênh xác định trong suốt quá trình phát ra tín hiệu 
R=>T, và CW phải được tập trung vào một kênh xác định trong suốt quá trình đáp 
ứng ngược trở lại của thẻ. Việc phát tín hiệu của Interrogator phải thỏa mãn sơ đồ 
truyền đi của dense-Interrogator trong hình 6.7 với Tari=25µs. Sự đáp ứng ngược trở 
lại của thẻ phải là 64 hay 32 kbps data trên vật tải phụ 256 kHz (M=4 or M=8). Như 
một thông tin tham khảo, phần C của hình G.2 chỉ ra việc phát tín hiệu của 
Interrogator sử dụng biến điệu PR-ASK với Tari=25µs, và sự đáp ứng ngược trở lại 
của thẻ là 64 kbps trên vật tải phụ 256 kHz (M=4). 

865.6 MHz Frequency 867.6 MHz 
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Figure G.1 – Multi-channel CEPT environment 
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C: Subcarrier Spectral Allocation (FCC) 
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Figure G.2 – Subcarrier spectral allocation for CEPT and FCC 
environments 
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Phụ lục H 
(tham khảo) 

Biến điệu kết nối Interrogator với thẻ  
 

H.1 Baseband waveforms, modulated RF, and detected waveforms 

 
Hình H.1 chỉ ra R=>T baseband và waveforms đã được điều chỉnh bởi Interrogator, và 
sự  đáp ứng waveforms được bảo vệ trong vỏ bọc bởi thẻ, đối với biến điệu DSB- 
hoặc SSB-ASK, và đối với biến điệu PR-ASK. 

 
DSB- or SSB-ASK Baseband Data: 010 PR-ASK Baseband Data: 010 
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Figure H.1 – Interrogator-to-Tag modulation 
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Phụ lục I 
(Qui định) 
Mã bị lỗi 

 
I.1 Mã lỗi của thẻ và việc sử dụng của chúng  

 
Nếu thẻ gặp lỗi khi thực hiện lệnh truy cập mà nó đọc từ hoặc viết từ bộ nhớ, và lệnh đó 
là lệnh dựa trên cơ sở xử lý bằng tay (có nghĩa là Read, Write, Kill, Lock, BlockWrite, 
hoặc BlockErase), sau đó thẻ sẽ gửi ngược trả lại mã lỗi như chỉ ra ở Bảng I.1 chứ 
không phải dạng thông thường. 

 Nếu thẻ hỗ trợ mã lỗi đặc thù, nó sẽ sử dụng mã lỗi đặc thù như được chỉ ra ở 
bảng I.2. 

 Thẻ sẽ gửi ngược trở lại mã lỗi chỉ từ các trạng thái mở hoặc được bảo đảm. 

 Thẻ sẽ không gửi ngược trở lại mã lỗi nếu nó nhận được lệnh truy cập không có 
giá trị. Thay vào đó, nó sẽ lờ lệnh này đi. 

 Nếu lỗi dược mô tả bằng nhiều hơn một mã lỗi thì mã lỗi đặc thù hơn sẽ lấy 
quyền ưu tiên và sẽ là mã mà thẻ gửi ngược trở lại. 

 Đầu đọc đối với mã lỗi là 1 bít, không giống như đầu đọc đối với sự đáp ứng của 
thẻ thông thường 0 bít. 

 
 

Bảng I.1 – Dạng đáp ứng lỗi của thẻ  
 

 Heade
r 

Error 
Code 

RN CRC-
16 # of 

bits 
1 8 16 16 

descrip
tion 

1 Error code handle  

 

 

Bảng I.2 – Mã lỗi của thẻ 

 

Error-Code 
Support 

Error Code Error-Code Name Error Description 

 

 

 

 

Error-specific 

000000002 Other error Catch-all for errors not covered by other 
codes 

 

000000112 
Memory overrun or 

unsupported PC 
value 

The specified memory location does not exist 
or the 

PC value is not supported by the Tag  

000001002 

 

Memory locked 
The specified memory location is locked and/or 
per- malocked and is either not writeable or not 
readable.  

000010112 

 

Insufficient power 
The Tag has insufficient power to perform the 

mem- ory-write operation 

Non-specific 000011112 Non-specific error The Tag does not support error-specific 
codes 
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J.1  Hoạt động của máy đếm 
điểm  

Phụ lục J 
(qui định) 
Máy đếm điểm 

 
Như đã mô tả ở 6.3.2.4.8, các thẻ thực hiẹn máy đếm điểm 15 bít. Như đã mô tả ở 
6.3.2.8, các đầu đọc sử dụng máy đếm điểm để điều chỉnh khả năng có thể xảy ra của 
sự đáp ứng của thẻ đối với lệnh Query, QueryAdjust, hoặc QueryRep. Trước khi nhận 
được Query hoặc QueryAdjust, thẻ sẽ tải về trước giá trị Q bít được rút về từ RNG của 
thẻ (xem 6.3.2.5), vào trong máy đếm điểm của nó. Q là một số nguyên trong phạm vi 
(0,15). Query qui định Q; QueryAdjust có thể thay đổi Q từ Query trước đó. Trước khi 
nhận được QueryRep , thẻ sẽ giảm bớt giá trị điểm của nó. Sự chuyển sang trạng thái 
reply của thẻ khi giá trị điểm của chúng đạt 0000h. Máy đếm điểm tiếp tục thực hiện việc 

đếm, có nghĩa là, sau khi giá trị điểm giảm đến 0000h, QueryRep tiếp sẽ làm nó quay 

ngược lại và bắt đầu đếm xuống từ 7FFFh. Các thẻ mà sẽ quay về trạng thái arbitrate 

(ví dụ từ trạng thái reply) với giá trị điểm của chúng giảm đến 0000h từ 7FFFh  tại 

QueryRep tiếp theo (với phần kết nối) và, bởi vì giá trị điểm của chúng bây giờ là khác 0, 
vẫn duy trì trong arbitrate. 

 

Phụ lục B và C có các bảng mô tả sự đáp ứng của thẻ đổi với các lệnh của đầu đọc, 
“điểm” là một thông số trong các bảng này. 
 

 
 

 

Power-up1  & ~killed 
 
 

 
 

State: slot value 

Output: slot = slot value 

CMD: Query [matching inventoried and SL flags] 

Action: Preload slot counter with Q-bit value drawn from RNG 

CMD: QueryAdjust 

Action: Preload slot counter with Q-bit value drawn from RNG 

CMD: QueryRep 

Action: Decrement slot value2 
 

 
Notes 

1. The slot counter may assume an arbitrary value at Tag power-up 

2. If slot value = 0000h, then decrementing the slot value causes it to roll over to 7FFFh 

 
Figure J.1 – Slot-counter state diagram 
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Phụ lục K 
(tham khảo) 

Ví dụ về sự trao đổi của luồng dữ liệu  
 

 
K.1 Tổng quan về  sự trao đổi của luồng dữ liệu 

 
Ví dụ sau đây mô tả sự trao đổi dữ liệu giữa đầu đọc và thẻ, trong quá trình đầu đọc 
đọc từ khóa lưu trong bộ nhớ đặt trước của thẻ. Ví dụ này tổng kết rằng: 
 
+ Thẻ đã được cá nhân hóa và ở trong giai đoạn acknowledged 
 
+ Bộ nhớ đặt trước của thẻ được khóa lại nhưng không khóa mãi, điều đó có nghĩa là 
đầu đọc phải công bố từ khóa truy cập và chuyển thẻ đến trạng thái secured trước khi 
thực hiện hoạt động đọc. 
 
+ Các số ngẫu nhiên do thẻ tạo ra (như được liệt kê trong chuỗi và không ngẫu nhiên 
đối với các lý do về sự rõ ràng) là: 
 

o RN16_0 1600
h 

(the RN16 the Tag backscattered prior to entering 
acknowledged) o RN16_1 1601

h 
(will become the handle for the entire access 
sequence) o RN16_2 1602

h 
 

o RN16_3 1603
h 

 



 EPC của thẻ là 64 bits về chiều dài. 

 Từ khóa truy cập của thẻ là ACCEC0DEh. 

 Từ khóa làm hết của thẻ là DEADC0DEh. 

 Nửa đầu tiên của từ khóa truy cập là EXORed with RN16_2 = ACCEh  1602h  = 

BACCh. 

 Nửa thứ hai của từ khóa truy cập là EXORed with RN16_3 = C0DEh  1603h  = 

D6DDh. 

 
K.2 Nộ i  dung của bộ  nhớ  của thẻ  và các giá tr ị  thuộc trường khóa  

 
Bảng K.1 và bảng K.2 nêu ví dụ về các nội dung của bộ nhớ của thẻ và các giá trị của 
trường khóa tương ứng. 
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Table K.1 Tag memory contents 

 

Memory Bank Memory Contents Memory Addresses Memory Values 

 

TID 
TID[15:0] 10h–1Fh 54E2h 

TID[31:16] 00h–0Fh A986h 

 

 

 

 

EPC 

EPC[15:0] 50h–5Fh 3210h 

EPC[31:16] 40h–4Fh 7654h 

EPC[47:32] 30h–3Fh BA98h 

EPC[63:48] 20h–2Fh FEDCh 

PC[15:0] 10h–1Fh 2000h 

CRC-16[15:0] 00h–0Fh as calculated (see Annex F) 

 

 

 

Reserved 

access 
password[15:0] 

30h–3Fh C0DEh 

access 
password[31:16] 

20h–2Fh ACCEh 

kill password[15:0] 10h–1Fh C0DEh 

kill password[31:16] 00h–0Fh DEADh 

 

Table K.2 – Lock-field values 
 

Kill 
Password 

Access 
Password 

EPC 
Memory 

TID Memory User 
Memory 1 0 1 0 0 0 0 0 N/A N/A 
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K.3 Sự  t rao đổ i  của luồng dữ  l iệu và chuỗ i  lệnh  
 
Sự trao đổi của luồng dữ liệu theo quá trình Access nêu ở hình 6.25 với lệnh Read bổ 
sung vào phần đuôi. Chuỗi các lệnh của đầu đọc và sự trả lời của thẻ là: 

Bước 1:  Req_RN[RN16_0, CRC-16] 
Tag backscatters RN16_1, which becomes the handle for the entire access 
sequence 

Bước 2:  Req_RN[handle, CRC-16] Tag backscatters RN16_2 

Bước 3:  Access[access password[31:16] EXORed with RN16_2, handle, CRC-16] 
Tag backscatters handle 

Bước 4:  Req_RN[handle, CRC-16] Tag backscatters RN16_3 

Bước 5:  Access[access password[15:0] EXORed with RN16_3, handle, CRC-16] Tag 
backscatters handle 

Bước 6:  Read[MemBank=Reserved, WordPtr=00h, WordCount=2, handle, CRC-16] 

Tag backscatters kill password 

 
Bảng K.3 ch ỉ  ra các lệnh của đầu đọc được nêu chi  t iế t  và sự  t rả  lờ i  của 
Thẻ . Đố i  vớ i  các lý  do của sự  rõ  ràng th ì  CRC-16 đã được bỏ  qua từ  tấ t  
cả  các lệnh và các đáp ứng.   

 
Bảng K.3 – Các lệnh của đàu dọc và sự trả lời của thẻ  

 

Step Data Flow Command Parameter and/or Data Tag State 

1a: Req_RN 
command 

R => T 11000001 0001 0110 0000 0000 (RN16_0=1600h)  
acknowledged 

open 
1b: Tag response T => R  0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

2a: Req_RN 
command 

R => T 11000001 0001 0110 0000 0001 (handle=1601h)  

open open 
2b: Tag response T => R  0001 0110 0000 0010 (RN16_2=1602h) 

 

3a: Access command 

 

R => T 

 

11000110 

1011 1010 1100 1100 (BACCh) 

0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

 

open open 

3b: Tag response T => R  0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

4a: Req_RN 
command 

R => T 11000001 0001 0110 0000 0001 (handle=1601h)  

open open 
4b: Tag response T => R  0001 0110 0000 0011 (RN16_2=1603h) 

 

5a: Access command 

 

R => T 

 

11000110 

1101 0110 1101 1101 (D6DDh) 

0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

 

open secured 

5b: Tag response T => R  0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

 

 

6a: Read command 

 

 

R => T 

 

 

11000010 

00 (MemBank=Reserved) 
00000000 (WordPtr=kill password) 
00000010 (WordCount=2) 
0001 0110 0000 0001 (handle=1601h) 

 

 

 

secured secured 
 

6b: Tag response 

 

T => R 

 0 (header) 
1101 1110 1010 1101 (DEADh) 

1100 0000 1101 1110 (C0DEh) 
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Phụ lục L 
(tham khảo) 

Quá trình soát xét 
 

 
Bảng L.1 – Quá trình soát xét 

 

 
Ngày và phiên 
bản số 

(các) 
Phần  

 

Thay đổi 

Được thông 

qua bởi 

8, 9, 2004 

Phiên bản 
1.0.4 

 

 

Tất cả 
Modified Chicago protocol V1.0.3 as per August 17, 2004 “combo” 
CRC 
change template. 

 

14, 9, 2004 

Phiên bản 
1.0.5 

 

Tất cả 

 

Modified Gen2 protocol V1.0.4 as per September 10, 2004 CRC 
review. 

 

17, 9, 2004 

Phiên bản 
1.0.6 

 

Tất cả 

 

Modified Gen2 protocol V1.0.5 as per September 17, 2004 HAG 
review. 

 

24, 9, 2004 

Phiên bản 
1.0.7 

 

Tất cả 
Modified Gen2 protocol V1.0.6 as per September 21, 2004 CRC 
review to fix errata. Changed OID to EPC. 

 

11,12,  2004 

Phiên bản 
1.0.8 

 

Nhiều 
chỗ 

 

Modified Gen2 protocol V1.0.7 as per the V1.0.7 errata. 

 

26,1, 2005 

Phiên bản 
1.0.9 

 

nhiều 
chỗ 

Modified Gen2 protocol V1.0.8 as per the V1.0.8 errata and AFI 
enhancement requests. 

 

 

 


