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CHUẨN GS1 CÓ TRONG TÀI LIỆU LÀ ĐÚNG ĐẮN, GS1 VÀ BẤT KỲ BÊN THAM GIA KHÁC LIÊN QUAN TRONG 

VIỆC TẠO RA TÀI LIỆU NÀY CÔNG BỐ RẰNG TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO, TRÌNH 

BÀY HOẶC NGỤ Ý, BAO HÀM MỌI VẤN ĐỀ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC GIỚI HẠN TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG BÁN 

ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP VỀ MỤC ĐÍCH RIÊNG, DO ĐÓ KHÔNG THỪA NHẬN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP 

BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TỔN HẠI HOẶC MẤT MẤT LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC BẮT NGUỒN TỪ 

VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TÀI LIỆU CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI TÙY THUỘC VÀO NHỮNG PHÁT TRIỂN TRONG 

CÔNG NGHỆ, CÁC THAY ĐỔI CỦA TIÊU CHUẨN HOẶC CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP MỚI. VÀI SẢN PHẨM VÀ TÊN 

CÔNG TY ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐÂY CÓ THỂ LÀ TÊN THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TÊN THƯƠNG MẠI 

CỦA CÁC CÔNG TY TƯƠNG ỨNG. GS1 LÀ MỘT TÊN THƯƠNG MẠI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CỦA GS1 AISBL.   
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1. Giới thiệu 
 

Mục đích của các Hướng dẫn GPC là cung cấp tài liệu tham khảo về việc xây dựng và thực hiện 

GPC. Hướng dẫn này còn cung cấp tổng quan về GPC cùng với các nguyên tắc cơ bản, quy tắc và 

mối quan hệ với GDSN của nó.   

 

2. Tổng quan về GPC 
 

Phân loại sản phẩm toàn cầu GS1 (GPC) là hệ thống đưa ra cả hai khía cạnh của mối quan hệ đối 

tác thương mại với ngôn ngữ chung về việc nhóm các sản phẩm theo cùng một cách. Điều đó đảm 

bảo rằng các sản phẩm được phân loại đúng và đều ở mọi nơi trên thế giới. Thuật ngữ ”sản phẩm” 

được sử dụng thông qua hướng dẫn này đề cập đến các sản phẩm vật lý; tuy nhiên GPC đang mở 

rộng thành các dịch vụ.   

 
Mục tiêu kinh doanh của GPC là: 

■     Hỗ trợ việc mua các chương trình bằng cách cho phép người mua chọn trước các sản 
phẩm thích hợp   

■     Cung cấp ngôn ngữ chung để quản lý hạng mục, do đó đẩy nhanh tương tác với các nhu cầu của 
khách hàng   

■      Công cụ kích hoạt Mạng Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu   

■     Hệ thống phân loại chủ chốt giữa các bên trao đổi thông tin   
 

 

2.1. Cách thức hoạt động 
 

GPC là hệ thống phân loại bốn lớp dựa trên các quy tắc nhằm phân nhóm các sản phẩm. Bốn lớp 

đó là:  Segment, Family,  Class và  Brick  (với các thuộc tính và giá trị thuộc tính). Brick định danh  các 

sản phẩm hợp nhất hạng mục (Mã số thương phẩm toàn cầu (GTINs)) đáp ứng mục đích chung, 

chúng là một dạng, vật liệu tương tự và chia sẻ cùng một tập các thuộc tính phân loại.  

 

 

2.2. Nguyên tắc GPC  
 

Nguyên tắc GPC được gọi là "Brick;" các brick GPC xác định các loại sản phẩm tương tự. Sử dụng 

brick GPC như một phần của GDSN để bảo đảm việc nhận diện chính xác loại sản phẩm thông 

qua chuỗi cung ứng mở rộng, từ người bán đến người mua. Các brick có thể được miêu tả thêm 

bởi các Thuộc tính Brick và các giá trị thuộc tính.   
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Phân đoạn 

ngành công 

nghiệp 

Mức Ví dụ 
Segment 

Phân đoạn 

ngành công 

nghiệp 

 

Thức ăn, đồ uống và 

thuốc lá 
Segment 

Phân chia một 

segment ở diện 

rộng 

Family 

Sữa, bơ, kem, sữa chua,  

pho mát, trứng, và các sản 

phẩm thay thế 

Nhóm các hạng 

mục yêu thích 

  Phân chia một 

segment ở diện 

rộng 

 

Class Family 

Hạng mục các sản 

phẩm yêu thích 
Brick 

Nhóm các hạng 

mục yêu thích Sữa và các sản phẩm 

thay thế sữa Class 

Thuộc tính 
Brick 1 

1 

Giá trị  thuộc tính 1 

Sữa và các sản phẩm 

thay thế sữa   

(dễ hỏng) 

 Hạng mục các 

sản phẩm yêu 

thích 

Brick Thuộc tính 
Brick 1 

 

 Giá trị thuộc tính 1 

  

Hình 2-1  Hệ phân cấp và nguyên lý GPC  
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Segment Family ClBrick 
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Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) chỉ được gán vào một Brick. 

 

Hình 2-2 GTIN / Gán Brick  

 
 
 
 
 
 

Brick: Sữa và 

các sản phẩm 

thay thế sữa  

(Hàng dễ 

hỏng) 
 

 
 
 

GT IN = 123456789123C Mã Brick  = 10000025 
 
 
 

Sử dụng các thuộc tính 
 

Các Brick có thể được miêu tả thêm bằng cách sử dụng các thuộc tính khi có yêu cầu    
 

Hình 2-3  Các thuộc tính Brick GPC  
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2.3. Lược đồ GPC  
 

Mục đích của lược đồ GPC là thiết lập lược đồ phân loại sản phẩm linh hoạt dựa trên tập các quy 

tắc toàn diện. GPC hợp nhất các khối xây dựng chung trong đó vượt qua các thói quen kinh 

doanh khác nhau và các rào cản đa văn hóa. Điều này đáp ứng các nhu cầu của doan h nghiệp 

với doanh nghiệp về các chức năng tìm kiếm, quan sát, công bố và đồng bộ hóa dữ liệu thông 

qua việc sắp xếp nhóm sản phẩm.    

 

 

2.4. Vai trò của GPC trong GDSN là gì? 
 

GPC cung cấp cho người mua và người bán một ngôn ngữ chung để nhóm các sản phẩm  theo cùng 

một cách nhằm đảm bảo việc đồng bộ hóa dữ liệu hiệu quả trong Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu  

(GDSN). GPC kích hoạt các quá trình sau đây: 

 

■   Đăng ký vật phẩm  

 

■    Ký tên  

■     Kiểm tra tính hợp lệ 

■     Tìm kiếm 
 

■     Công bố/bảng ký tên 

 
Hình 2-4  Quá trình GDCN được kích hoạt bởi thuộc tính Brick GPCPC   
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3. Nguyên tắc và cơ sở GPC  
 

 

3.1. Nguyên tắc chung 
 

1.   Tính đơn thể và tính linh hoạt của cấu trúc phân loại nhằm đáp ứng các mục tiêu công nghiệp cho 

GPC.   

 

2.   Phân nhóm logic của các brick. Logic học đi theo lược đồ nên rõ ràng. 

 

3.  Tất cả thông tin đã phân loại phải có tính ứng dụng toàn cầu, nghĩa là thuật ngữ sử dụng trong 

trong lược đồ không nên có thành kiến về mặt văn hóa hay về mặt quốc gia.   

 

4.  Ban đầu lược đồ được công bố ở trường Đại học Oxford nước Anh với bảng chú giải thuật ngữ 

giúp làm sáng tỏ các thuật ngữ cụ thể. Cả lược đồ và bảng chú giải thuật ngữ đều được dịch 

sang các ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Anh.  

 

5.   Lược đồ nên tạo thuận lợi cho việc thu thập thông tin phân loại liên quan và cho phép nó được thể 

hiện theo một quan điểm có thể thừa nhận bởi ngành công nghiệp.   

6.   Lược đồ có thể bao trùm tất cả các sản phẩm trong chuỗi cung ứng   

7.   Bất kỳ thay đổi của lược đồ phân loại nên được truyền tải trong báo cáo Delta.   

 

3.2. Nguyên tắc lược đồ  
 

1.   Lược đồ GPC cung cấp hệ phân cấp 4 tầng tùy chọn; segment, family, class và brick (GPC brick 

có thể được sử dụng độc lập với hệ phân cấp). Hệ phân cấp nên dễ hiểu và ổn định để tạo thuận 

lợi cho việc tìm kiếm.   

2.   Mỗi mức của lược đồ được xác định bởi các quy tắc và/hoặc nguyên tắc và  quyết định công 

nghiệp. Tuy nhiên, các quy tắc áp dụng không giống nhau phụ thuộc vào mức của hệ phân cấp.   

 

3.   Các quy tắc kinh doanh áp dụng cho tất cả các mức hoặc thực thể của lược đồ.   

4.  Mỗi brick có thể được gán một hoặc nhiều thuộc tính; lần lượt mỗi thuộc tính brick có một 

tập các giá trị thuộc tính brick loại trừ lẫn nhau.   
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3.3. Quy tắc kinh doanh chung 

 

1.   Áp dụng cấu trúc nhất quán và rõ ràng.    

2.   Sử dụng các thuật ngữ và cách đánh vần không thiên về văn hóa . 

3.   Áp dụng quy tắc đặt tên đã chuẩn hóa.   

4.   Đảm bảo rằng mỗi segment, family, class và brick có phạm vi áp dụng cần thiết với khả năng 

thêm các giá trị mới thích hợp như đã nhận diện.    

5.   Tránh sự tối nghĩa thông qua các định nghĩa rõ ràng và chính xác.   

6.   Cung cấp lược đồ chung và đã chuẩn hóa bằng cách đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đã được 

đặt  duy nhất.   

7.   Trên thực thế, một  brick phải chứa các sản phẩm có thể được mô tả bởi cùng một tập các kiểu 

thuộc tính liên quan đến sản phẩm. Các thuộc tính này phải đáp ứng các quy tắc thuộc tính GPC 

và một phần của các tiêu chuẩn toàn cầu. Ở đó nó bị cho là không thực tế, sự phân chia các bộ 

sản phẩm sẽ được xác định bởi đầu vào theo các quy tắc GPC. 

8.   Các sản phẩm được nhóm và bán cùng nhau (ngoại trừ các bộ dụng cụ) sẽ được phân loại thành 

các gói khác nhau.  Điều này áp dụng cho mức class, family & segment của hệ phân cấp. Các gói 

khác nhau chỉ nên được tạo khi cần thiết.   

9.   Lược đồ còn tính đến việc tạo brick dành cho lớp nhằm dành lấy sản phẩm không được đặt trực tiếp 

vào brick hiện có hoặc các sản phẩm được xác định là không bị tháo gỡ. Các brick này được gọi là 

‘Others’. 

10.  Các sản phẩm phân nhóm dựa trên diện mạo bên ngoài và không dựa vào chủ ý sử dụng.    

 

3.4. Nguyên tắc phân lớp 
 

1.   Các brick kết quả phải được nhóm chặt chẽ và logic.    

2.   Thông tin phân loại phải được nhận biết toàn cầu.  

3.   Nhóm phân cấp phải liên quan với nhau và phù hợp với tất cả các chức năng tìm kiếm.   

4.   Phân loại phân cấp phải linh hoạt. 
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5.  Hệ phân cấp được tạo ra bằng cách mô tả các đặc điểm của sản phẩm (chúng là gì)  và không 

phải kênh mà chúng được bán hoặc theo cách sử dụng có chủ định (chúng được sử dụng như 

thế nào). Điều này đảm bảo các sản phẩm luôn sẵn có trong các kênh khác nhau có thể được 

phân loại và nhận dạng dễ dàng.   

 

3.5. Nguyên tắc Brick  
 

Các quy tắc dưới đây là các danh sách toàn diện được sử dụng cho các brick thông qua các mặt phằng thẳng 

đứng. Các quy tắc này không phải ‘chung’, chúng không phù hợp với tất cả các đoạn. Chúng nên được sử dụng tại 

nơi mà chúng có liên quan. Nên đảm bảo rằng các hướng dẫn này được áp dụng trong tất cả các đoạn liên quan  

 

■     Phân biệt diện rộng 
 

■     Áp dụng diện rộng  

■     Sản phẩm phục vụ mục đích chung  

■     Xử lý các sản phẩm sử dụng các phương pháp tương tự   

■     Các sản phẩm là vật liệu và dạng tương tự   

■     Phân chia các sản phẩm thủ công và các sản phẩm làm bằng máy   

■     Việc đổi chỗ các bộ phận sẽ được phân loại trong một brick mỗi lớp   

■     Lưu trữ và bảo quản 

■     Các gói khác nhau 

■     Khác 

■     Ứng dụng và chức năng 

■     Số brick phải được quản lý   

■     Chia sẻ cùng loại thuộc tính 

■     Các tên brick nên rõ ràng và cố định theo thời gian   

 
     Chú thích : Để nhận dạng các quy tắc thích hợp bằng mặt phẳng thẳng đứng và lời giải 

thích, mời tham khảo Phụ lục trong phần 9.   



Global Product Classification (GPC) - Development & Implementation Guide 

Issue 2, Jan-2012 All contents copyright © GS1 Page 12 of 41 

 

 

 

 

3.6. Nguyên tắc thuộc tính 
 

1.   Có thể áp dụng toàn cầu, do đó không thiên về một vùng, văn hóa hay quốc gia nào   
 

2.   Có liên quan, được chấp nhận và dễ hiểu đối với người sử dụng và ngành công nghiệp (Lợi ích 

nó đang cung cấp là gì?)   

3.   Duy nhất  (ý định,  định dạng,  tính chất kỹ thuật),  khách quan và loại trừ lẫn nhau – bao 

gồm cả các thuộc tính và các giá trị của chúng   

4.   Phi pháp luật. Nó là một mẩu thông tin được yêu cầu toàn cầu, nhưng sẽ được chi phối/làm luật ở 

phạm vi cục bộ (nghĩa là: nếu có các yêu cầu đảm bảo thực phẩm/chất lượng thực phẩm v.v.)   

5.   Thuộc tính mức cao – người sử dụng có yêu cầu hoặc mong muốn tìm kiếm, đặt mua hoặc công bố 

thông tin thông qua kiểu này không? Phương pháp tốt nhất để thu thập là không nhất thiết người 

sử dụng công bố như thế nào (nghĩa là: phương pháp lý tưởng của việc thu thập có thể yêu 

cầu chi tiết hơn)   

6.   Danh sách mã đơn giản, toàn diện và loại trừ lẫn nhau   

7.   Rõ nghĩa trong mọi thuật ngữ/từ ngữ sử dụng   

8.   Tất cả các thuộc tính GPC sẽ được mô tả nhằm chỉ ra thông tin chúng đang tìm kiếm để nhận dạng.  

Không có biến thể Brick nào được sử dụng.  

 

4. Quy tắc GPC  
 

 

4.1. Quy tắc đánh giá thuộc tính GPC   
 

Hiểu rõ các khái niệm phân loại là một điều then chốt giúp cho việc phát triển và duy trì hệ thống phân 

loại mạch lạc. Trong phạm vi của các bảng mục lục điện tử và đồng bộ hóa dữ liệu có một sự lộn xộn 

do các khác biệt trong thuật ngữ( ví dụ: đặc tính=thuộc tính) hoặc các cách hiểu khác nhau về các khái 

niệm như nhận dạng, mô tả và phân loại. Các thuật ngữ điển hình có thể gây ra nhầm lẫn khi định 

nghĩa không chính xác bao gồm bản thể học, nguyên tắc phân loại, hệ thống phân loại, từ điển dữ liệu, 

từ vựng, từ điển chuyên đề, nét đặc trưng, đặc tính, thuộc tính và tính năng.   

Các khuyến cáo dưới đây liên quan đến các thuật ngữ và định nghĩa không hàm ý rằng các thuật ngữ và 

định nghĩa khác là không đúng hay thua kém. Phần này thiết lập từ vựng nhất quán để hỗ trợ GPC và 

nhận ra rằng các thuật ngữ khác hợp lệ trong cùng một ngữ cảnh hoặc ngữ cảnh hơi khác nhau.   
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4.1.1. Tổng quát 

 

Trong bảng mục lục sản phẩm điển hình có các trường:   

 
1. Nhận dạng với các khóa : 

 

■     Sản phẩm với GTIN (Tôi đang mua sản phẩm nào?) 
 

■     Nhà sản xuất / người bán / nhà cung cấp với GLN (Tôi là ai?) 

■     Thị trường mục tiêu nơi GTIN được bán (TM) (Tôi bán sản phẩm của mình ở đâu?) 

 
2. Mô tả thêm một sản phẩm với các trường thuộc tính Item:   

 

■     Tên nhãn hiệu 
 

■     Kích thước (cao, dài, rộng v.v.) 
 

■    Trọng lượng (trọng lượng tịnh, tổng trọng lượng v.v.) 
 

                       ■  Tính năng kỹ thuật 
 

■  Tính năng tiếp thị 
 

■ Giá cả
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3.  Phân loại các sản phẩm 
 

■  Sử dụng Mã Brick GPC như một khóa ở 
đó mỗi  GTIN được gán với mã Brick 
GPC   

 
 

(Sản phẩm cá nhân của tôi thuộc nhóm sản 

phẩm nào?) 

 

Việc phân loại cung cấp thêm các đặc tính của nhóm sản phẩm  (Brick) v ớ i  các thuộc tính và các 
giá trị thuộc tính Brick  

 

    Chú ý: Không nên có sự xếp chồng chức năng giữa các giá trị Thuộc tính thương phẩm và 

các giá trị Thuộc tính GPC Brick. Mặc dù cả hai có thể gắn liền với cùng đặc tính sản phẩm, 

thuộc tính thương phẩm mô tả sản phẩm (ví dụ: Mã hữu cơ = “100% hữu cơ”) trong khi Thuộc 

tính GPC phân loại sản phẩm sử dụng cùng đặc tính sản phẩm (ví dụ: Nếu là chất hữu cơ 

=”Yes”).   

■     Là một khóa sản phẩm đơn GTIN được liên kết với mã GPC Brick như một khóa của mức 

phân loại (nhóm sản phẩm) 

 

■     Các thuộc tính có thể được sử dụng để xác định nhiều tính năng kỹ thuật và tiếp thị đúng 

như nền công nghiệp mong muốn mà không có bất cứ hạn chế về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, 

các thuộc tính Brick phải ứng dụng cho tất cả các sản phẩm  được gán với brick đó. (Hiện tại 

có giới hạn gồm 25 thuộc tính mỗi brick).   

 

■     Các thuộc tính thương phẩm không được nhầm lẫn với các thuộc tính Brick GPC. Mục đích 

của thuộc tính thương phẩm là mô tả sản phẩm như một yêu cầu thương mại. Mục đích của 

Thuộc tính Brick GPC là thiết lập lược đồ phân loại toàn cầu dựa trên bộ quy tắc toàn diện nhằm 

đáp ứng các nhu cầu của các doanh nghiệp với nhau đối với các chức năng tìm kiếm, xem, công 

bố, ánh xạ và đồng bộ hóa dữ liệu.    

 

■    Các thuộc tính thương phẩm có thể hỗ trợ nhiều hơn một giá trị, trong khi các thuộc tính 

brick GPC hỗ trợ một hoặc chỉ một giá trị.    

 

 

4.1.2. Nhận dạng, mô tả và phân loại thuộc tính 
 

Mã nhận dạng 
 

Các mã nhận dạng là các khóa sử dụng để nhận dạng vật phẩm đơn (nói chung). Một ví dụ chung là 

nhận dạng sản phẩm sử dụng GTIN. Sự tương ứng 1-1 giữa GTIN và sản phẩm đơn rất có ích cho 

việc ghi lại và kết nối các bản ghi của các sản phẩm đơn.   
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Mô tả 
 

Chỉ mỗi khóa nhận dạng không cung cấp đủ các chi tiết cần thiết của các sản phẩm riêng lẻ. Bộ dữ 

liệu mô tả các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc của mỗi sản phẩm đơn. Điều này được thể hiện bằng 

việc mô tả sản phẩm đơn ở đó các giá trị được gán với các thuộc tính thương phẩm cho mỗi sản 

phẩm.    

                   Mô tả nhóm sản phẩm 

 

Miêu tả nhóm sản phẩm là gán một sản phẩm với loại sản phẩm đã định mà nhóm các sản phẩm 

tương đồng cùng dựa trên các đặc tính chung. Các sản phẩm được gán với các loại sử dụng mã brick 

duy nhất.     
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Chú ý: Miêu tả và mô tả sản phẩm đều sử dụng các đặc tính nhưng với mục đích khác nhau 

(miêu tả biểu thị các đặc tính của sản phẩm, trong khi đó mô tả biểu thị các đặc tính của loại mà 

sản phẩm đó được gán). 

 

Đối với mỗi Brick, các thuộc tính Brick kết hợp và các thuộc tính Brick được sử dụng để mô tả nhiều 

sản phẩm gắn với Brick đó hơn.   

 
Phân loại 

 

Đối với việc phân loại, các sản phẩm tương tự được gán với loại sản phẩm đã định. Điều này 

đạt được bằng cách gán mã brick với mỗi sản phẩm. Các nhóm tương tự là thành viên của loại 

có mức cao hơn, v.v. Hệ phân cấp này có thể được điều hướng từ cao đến thấp hoặc từ thấp 

lên cao. Mối quan hệ của sản phẩm đơn với mỗi mức của hệ phân cấp là một tín hiệu thông tin 

cần thiết cho việc phát hiện vật phẩm, phân tích sử dụng và nhận thức về sản phẩm. Nói cách 

khác, loại phân loại được biểu diễn bởi các mã brick và cấu trúc cây phân cấp đều có ích cho 

việc tìm kiếm và tìm ra các sản phẩm và dịch vụ với các đặc tính tương tự, cho phép theo dõi 

nguồn kinh phí và cho phép các đối tác thương mại tiềm năng tìm ra các sản phẩm yêu thích 

cho người mua.     

4.1.3. Sự tương đồng và sự khác biệt 
 

Phần cao hơn của   Hình 4-1 (trên đường màu da cam)  minh họa các thành phần phân loại sản phẩm.   

■  Mã Brick GPC là chìa khóa để xác định các đặc tính của sản phẩm bằng cách gắn nó với một 

loại sản phẩm   

■  Các thuộc tính Brick và các giá trị thuộc tính Brick cung cấp thành phần hạt bổ sung bằng 

cách xác định thêm các nhóm con nhỏ hơn trong Brick.    

■  Segment, Family và Class là các phần tử phân cách được sử dụng để nhóm các brick chung với 

nhau.   

Phần thấp hơn của   Hình 4-1 (dưới đường màu da cam) nêu bật dữ liệu của mức sản phẩm 

riêng lẻ   

■    GTIN nhận dạng sản phẩm đơn   

■   Mô tả sản phẩm GS1(GS1 GDD) mô tả các đặc tính sản phẩm riêng lẻ khác nhau của Thương 

phẩm.    

■     THUỘC TÍNH VẬT PHẨM có thể được chia thành  

□ Dữ liệu cơ sở  (như  Tên thương hiệu, Kích thước, Trọng lượng v.v.) 

□ Tính mô tả (như  Màu sắc, Mô tả sản phẩm, Biến thể, v.v.) 

□ Khác (như dữ liệu trong của nhà sản xuất (không công khai)) 
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Hình 4-1 Sự tương đồng và sự khác biệt 
 

 
 

Đoạn 

GPC  

 
Họ GPC  

 
Lớp GPC  

 

Phân loại = Mã Brick  
 

 Nhóm sản phẩm thuộc tính (Brick) (tối đa là  7 mỗi Brick) 
 

Giá trị mô tả (Brick) của nhóm sản phẩm  
 
 

Nhận dạng GTIN  GTIN  GTIN 
 

 
Mô tả từ điển Ứng dụng   Thực phẩmFMCG 

& Phi thực 

phẩm 
 

 
 

GPC là một phần của gói tiêu chuẩn GS1 về Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn  (GDSN) 
 

Gói tiêu chuẩn GS1 cho phép sử dụng nhất quán các tiêu chuẩn GS1. Việc sử dụng các khóa riêng và 

các phần tử mang dữ liệu kết hợp của chúng được hỗ trợ bởi các quy tắc định vị, Mã vạch hoặc các 

yêu cầu kỹ thuật nhận dạng tần số vô tuyến và các quy định khác.   

Trong quan hệ thương mại, người mua và người bán có thể tự phân biệt họ là ai (WHO) và vị trí của 

họ ở đâu  (WHERE) với Mã toàn cầu phân điṇh điạ điểm GLN. Họ có nhận dạng các sản phẩm 

(WHAT) với Mã toàn cầu phân điṇh thương phẩm GTIN. Khóa Thị trường mục tiêu (TM) xác định 

khu vực địa lý nơi các sản phẩm được bán. Khóa mã Brick GPC nhận dạng nhóm chứa sản 

phẩm riêng lẻ.   

Các thành phần còn lại của gói tiêu chuẩn GS1 là: (Thương phẩm, Bên tham gia, Giá cả, Khung giá); 

các tiêu chuẩn về quy trình GDSN (Đồng bộ hóa vật phẩm và bên tham gia, Tìm kiếm, Kiểm tra tính 

hợp lệ, Công bố, Đặt mua, Chứng nhận v.v.);  Từ điển dữ liệu toàn cầu  (GDD) lưu trữ các định nghĩa 

về thương mại và các định dạng dữ liệu chuẩn khác nhau   XML, EANCOM và AIDC. 

 

Nhận dạng, mô tả sản phẩm đơn đối với phân loại nhóm sản phẩm   

GTIN hoạt động như một khóa nhận dạng sản phẩm đơn và nhận dạng duy nhất một sản phẩm đơn. 

Có một mối quan hệ trực tiếp giữa sản phẩm đơn và GTIN. Do đó, các mã nhận dạng có thể không 

được kết hợp lại hoặc không được sử dụng để báo cáo hoặc cho các mục đích phân tích loại và 

không cho phép so sánh giữa các nhà sản xuất khác nhau.  Trong một danh mục liệt kê điển hình, 

các nhà cung cấp nhận dạng GTIN, GLN và cũng mô tả các  sản phẩm với các thành phần bổ sung 

gọi các Thuộc tính thương phẩm.     

 

Hàng hóa 

chung 
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     Chú ý: ISO 13584 yêu cầu sử dụng từ Đặc tính (Property) thay vì Thuộc tính (Attribute) hay 

Đặc điểm (Characteristic). Các khóa của Nhóm Sản phẩm (Mã Brick GPC) là các khóa phân loại và 

được sử dụng để nhóm các sản phẩm tương tự thành các hạng mục chung. Đặc tính chính của các 

phân loại là các nhóm có thể hợp lại (dưới lên) với các nhóm khác để tạo ra một hệ phân cấp, nghĩa 

là bất kỳ nhóm nào trong một phân loại có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên các đặc 

điểm chung (trên xuống).   

 

Phân loại với GPC là hoạt động cho biết: ” Sản phẩm này thuộc về Brick, Brick này có các thành phần 

của hệ phân cấp (Segment, Family và Class) và Brick này có thể được mô tả thêm với bộ Thuộc tính 

Brick và các Giá trị Thuộc tính Brick”.  

GPC là cấu trúc về phân loại sản phẩm (phép phân loại), không phải nhận dạng (GTIN) hoặc mô tả 

(từ điển) sản phẩm riêng lẻ. Nói cách khác, GPC cung cấp một cách để trừu tượng hóa hơn là mô 

tả một sản phẩm riêng lẻ (được các thuộc tính thương phẩm sử dụng).   
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Sự khác nhau giữa sản phẩm đơn và các thành phần (Nhóm sản phẩm) hạng mục   

 

  Sản phẩm đơn Hạng mục (Nhóm sản phẩm) 

 

K
h

ó
a

 n
h

ậ
n

 d
ạ

n
g
 

Tên Mã 
 

GTIN 
 

Mã Brick GPC   

Cỡ và kiểu Mã  

Số nguyên dương gồm 14 chữ số   
 

Số nguyên dương gồm 8 chữ số 

Mục tiêu thương mại Nhận dạng sản phẩm đơn   

Theo vết 

Gọi lại 

Lưu sổ 

Nhận dạng phân loại (Nhóm sản phẩm) Tìm các 

nhóm của sản phẩm, vật phẩm dây chuyền, so 

sánh, chấm điểm   

Kích hoạt các quá trình thương mại, GDSN 

 

 
Mục đích 

Nhận dạng rõ ràng một sản phẩm 
riêng lẻ. 

Nhận dạng rõ ràng các sản phẩm hợp thành hạng 
mục trong đó chia sẻ cùng bộ các đặc điểm   

 

 
  Mã 

Mối quan hệ trực tiếp giữa GTIN và sản 

phẩm. Các mã không có ý nghĩa nào 

khác. GTIN được kết nối với Brick GPC 

nghĩa là mỗi GTIN luôn được gán với 

một mã Brick. 

Được kết nối với các thành phần phân cấp khác 

mà Brick là một thành viên cùng với Segment, 

Family và Class. 

Đặc tính Duy nhất Duy nhất 

 

T
h

u
ộ

c
 t

ín
h

 m
ô

 t
ả
 

 

 
Mục đích 

Sử dụng các thuộc tính thương 

phẩm để mô tả các sản phẩm cho 

các đối tác thương mại     

Sử dụng các mã brick, Thuộc tính Brick kết hợp và 

các Giá trị Thuộc tính Brick để miêu tả các sản 

phẩm cho các đối tác thương mại    

 

 
Đặc tính 

Thuộc tính thương phẩm 
 

 
(30-50 thuộc tính mỗi GTIN)  

Không phải các thuộc tính phân loại   

Toàn cầu hoặc Toàn cầu / điạ phương 
hoặc điạ phương 

Trung lập hoặc đặc trưng phân loại 

Qua các ngành công nghiệp 

Có thể là văn bản tự do 

Có thể đặc trưng pháp luật 

Có thể là mã ngoài 

Bắt buộc / Tùy chọn / phụ thuộc 

Không nhất thiết có bảng chú giải thuật ngữ 

Thuộc tính Brick GPC  

( 1 -7 thuộc tính Brick mỗi Brick)             

Không xếp chồng với các thuộc tính thương  phẩm  

Luôn luôn toàn cầu (không đặc trưng thị trường mục 

tiêu)  

Chỉ đặc trưng phân loại 

Liên quan đến ngành công nghiệp cụ thể; duy 
nhất, khách quan và loại trừ lẫn   

Không đặc trưng pháp luật 

Mã nguyên dương gồm 8 chữ số 

Các định nghĩa thuật ngữ 
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4.1.4. Cấu trúc GPC  
 

Nguyên tắc chung về GPC: 
 

■     Tính đơn thể và linh hoạt của phân loại. 
 

■     Phân nhóm logic của các brick. Logic học phía sau lược đồ là rõ ràng   
 

■     Có thể ứng dụng toàn cầu và không thiên về văn hóa.   
 

■     Công bố đầu tiên tại Đại học Oxford nước Anh.   
 

■     Thuận lợi hóa việc thu thập thông tin phân loại liên quan được ngành công nghiệp 
thừa nhận.   

 
Nguyên tắc lược đồ: 

 

■     Lược đồ GPC cung cấp hệ phân cấp 4 lớp tùy chọn: Segment, Family, Class và Brick. 

■     Mỗi mức của lược đồ được xác định bởi các quy tắc và/hoặc các nguyên tắc và quyết sách 

công nghiệp. Tuy nhiên các quy tắc áp dụng phụ thuộc vào mức – các thuộc tính Segment, 

Family, Class, Brick và các giá trị thuộc tính Brick.  

■     Các quy tắc kinh doanh áp dụng cho mọi mức và mọi thực  thể của lược đồ   

■  Mỗi Brick có thể được gán một hoặc nhiều thuộc tính Brick; lần lượt mỗi thuộc tính Brick có một 

tập các giá trị thuộc tính Brick kết hợp.    

 
Mã hóa GPC: 

 

■     Tất cả các số là số nguyên dương gồm 8 chữ số   
 

■     Các mã duy nhất về nhận dạng mỗi sản phẩm tại mức brick   
 

■     Hằng số (các brick đã xóa không được ấn định lại) 
 

■     Segment, Family, Class 
 

■     Các mã Brick luôn bắt đầu với số ‘1’ 
 

■     Các mã thuộc tính Brick luôn bắt đầu với số  ‘2’ 
 

■     Các mã giá trị thuộc tính Brick luôn bắt đầu với số  ‘3’ 

 
Mã thuộc tính GPC tạm thời: ‘99999999’ 

 

Mã brick này được sử dụng cho các sản phẩm không được phân loại trong lược đồ Phân loại Sản 

phẩm Toàn cầu GS1. Nó đáp ứng điểm chờ tạm thời cho các sản phẩm, trong đó các sản phẩm đó 

không được phân loại trong các đoạn hiện hành của lược đồ do sự phát triển hiện hành của nó. 

Không ngoại trừ tất cả các sản phẩm mà có thể được phân loại trong Lược đồ phân loại sản phẩm 

toàn cầu của GS1 đã công bố.   

     Chú ý: Người sử dụng được khuyến khích ngừng sử dụng mã Brick tạm thời ngay khi phân loại 

cần thiết có hiệu lực.   

 

4.1.5. Thuộc tính Brick và Thuộc tính thương phẩm   
 

Thuộc tính là gì? 
 

Trong mô tả sản phẩm, Thuộc tính là thuật ngữ phản ánh các phần tử dữ liệu của mô hình dữ liệu. 
Thuộc tính là tính năng đặc tả hoặc đặc điểm mô tả các đặc tính vật lý, liên quan đến cấu tạo hoặc 
có cấu trúc của sản phẩm cụ thể (thuộc tính sản phẩm đơn) hoặc nhóm sản phẩm (Thuộc tính Brick). 
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Thuộc tính (Brick) phân loại 
 

Đối với mỗi Brick các thuộc tính Brick kết hợp và các giá trị thuộc tính Brick mô tả Brick nhằm 
cung cấp độ chi tiết   
 
Thành phần của các thuộc tính Brick là gì  ? 

 

■     Thuộc tính Brick – một câu hỏi liên quan đến Brick. 
 

■     Giá trị thuộc tính Brick– danh sách chọn 
 

Ví dụ: 
 

Nếu là chất hữu cơ (nhóm sản phẩm có yêu cầu là chất hữu cơ hay không ?). 

■     ‘Yes’ (nhóm sản phẩm yêu cầu là chất hữu cơ), 

 

■     ‘No’ (nhóm sản phẩm không yêu cầu là chất hữu cơ) hoặc 
 

■    ‘Không được định dạng’ (không thể xác định được liệu nhóm sản phẩm có yêu cầu là chất hữu 

cơ hay không.) 

 
Mô hình dữ liệu thương phẩm 

Sử dụng các thuộc tính quy ước liên quan đến sản phẩm đơn như một khuôn mẫu giao tiếp đối với các 

đối tác kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng các bộ dữ liệu về tất cả các loại sản phẩm.   

Thuộc tính sản phẩm đơn là một đặc điểm của sản phẩm được sử dụng để mô tả lời đề nghị thương 

mại của danh nghiệp bán lẻ. Mô hình dữ liệu thương phẩm thiết lập khung cơ cấu có thể áp dụng 

cho bất kỳ bên tham gia nào trong chuỗi cung ứng chẳng hạn như cung ứng, các doanh nghiệp bán 

lẻ v.v trao đổi toàn cầu để truyền tải các phần tử dữ liệu cầu thiết liên quan đến một vật phẩm, do đó 

hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh cốt lõi trong môi trường thương mại toàn cầu. Mô hình dữ liệu 

thương phẩm có ‘các phần giữ chỗ/các trường’ để truyền tải lược đồ phân loại (các đặc tính) mà liên 

quan đến sản phẩm. Tuy nhiên lược đồ là một thực thể riêng rẽ của mô hình vật phẩm, mối quan hệ 

là Brick của sản phẩm và các thuộc tính Brick theo sau được truyền tải trong khung cơ cấu này.   

Cách phân biệt các thuộc tính Brick GPC và các thuộc tính thương phẩm?   

Để phân biệt giữa các thuộc tính hiện tại và tương lai của Mô hình thương phẩm và Phân loại GPC, 

có một yêu cầu thiết lập, nhu cầu này có thể được luận ra ở thời điểm hiện tại. Các quy tắc được 

yêu cầu để xác định liệu một thuộc tính nằm trong phân loại GPC có như một thuộc tính của Mô hình 

thương phẩm hay không.   

4.1.6. Quy tắc thuộc tính Brick  
 

■    Các thuộc tính Brick phải có tính ứng dụng toàn cầu và không phân biệt vùng miền, văn hóa và 
quốc gia.       

■   Các thuộc tính Brick phải được chấp nhận, có thể hiểu được và liên quan đến ngành công 

nghiệp về mặt phân loại sản phẩm.   

 

■    Các thuộc tính Brick phải là duy nhất (mục đích,  định dạng,  thuộc ngữ chuyên môn),  khách quan 
và loại trừ lẫn nhau – bao gồm cả thuộc tính Brick và các lựa chọn Giá trị thuộc tính Brick.   

 

■    Các thuộc tính Brick phải dựa trên logic khách quan, không phải là chủ quan hay dễ gây xúc 
cảm – Một ví dụ về thuộc tính không phân loại là quan điểm tiếp thị ví dụ như: sự đam mê.   

 

■    Các thuộc tính Brick phải không liên quan đến các yêu cầu về pháp luật toàn cầu, khu vực hoặc 
địa phương. Đó là một mẩu thông tin yêu cầu toàn cầu nhưng sẽ bị chi phối cục bộ. Ví dụ: nếu là 
chất hữu cơ, thì có các yêu cầu về chất lượng thực phẩm/sự đảm bảo của thực phẩm v.v.   

 

■     Các thuộc tính Brick phải được tiêu chuẩn hóa về mặt đặt tên.   
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■   Thuộc tính mức cao. Phương pháp tập hợp tốt nhất là không cần thiết đối với cách mà người 
sử dụng công bố, chẳng hạn: phương pháp tập hợp lý tưởng có thể yêu cầu nhiều chi tiết 
hơn   

 

■  Danh sách mã đơn, toàn diện và thấu đáo. 
 

■  Mọi thuật ngữ/từ ngữ sử dụng rõ ràng    
 

■    Tất cả các thuộc tính được xác định để chỉ ra thông tin mà chúng đang tìm kiếm để nhận dạng   

 

■  Không có biến thể Brick được sử dụng lại 
 

■    Số thuộc tính Brick được gán với brick cho trước có thể sắp hàng từ 0 đến tối đa 25 với trung 
bình 3-4 thuộc tính    

■  2 hệ thống phân loại có thể được kết nối   

■    Các thuộc tính Brick đề cập đến các thuộc tính phân loại mức cao của nhóm sản phẩm hơn là 

mô tả sản phẩm riêng lẻ - một ví dụ về thuộc tính không phân loại là Brand, khi nó liên quan 

đến nhóm các sản phẩm riêng lẻ hoặc nhỏ.    

 

4.1.7. Giá trị thuộc tính Brick  
 

■  Danh sách chọn giá trị đã chuẩn hóa. Chỉ một giá trị thuộc tính Brick có thể được gắn cho 
mỗi Brick.   

 

■     Các thuộc tính Brick phải chứa giá trị mặc định trong trường hợp thông tin bị giới hạn hoặc 
không có khả năng ứng dụng, không được phân loại hoặc không được nhận dạng.   

■     Các thuộc tính Brick phải sở hữu một danh sách mã đơn, toàn diện và thấu đáo.   

 

■   Các giá trị thuộc tính Brick phải được quản lý và duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ và nhóm dịch 
vụ GPC (GPCTG) khi cần thiết   

 

■  Các giá trị thuộc tính Brick nên loại trừ lẫu nhau và các giá trị phải được xác định duy nhất    
 

■  Không nên có các từ viết tắt trong các giá trị thuộc tính Brick.   
 

■  Các giá trị thuộc tính Brick nên theo thứ tự abc và được tạo trên cơ sở các từ khóa.   
 

■    Các thuật ngữ hoặc từ gây tranh cãi được sử dụng như một giá trị hoặc trong một giá trị phải 
được bổ sung vào bảng chú giải thuật ngữ, cùng với định nghĩa ngắn gọn.  

 

4.1.8. Thuộc tính mô hình thương phẩm 
 

■     Các giá trị sản phẩm đơn có thể áp dụng toàn cầu, vùng miền hoặc địa phương và tr ong vài 
trường hợp sẽ theo vùng miền, văn hóa và quốc gia.    

 

■     Các thuộc tính sản phẩm đơn có thể áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp ( cốt lõi) hoặc 

áp dụng cho một hoặc nhiều ngành công nghiệp (mở rộng).    

■    Các thuộc tính sản phẩm đơn có thể được chấp nhận và nắm bắt đối với người sử dụng. Nó 

phải liên quan đến ngành công nghiệp dưới dạng đồng bộ hóa dữ liệu và hài hòa/chuẩn hóa 

di sản. Nhằm hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh cốt lõi  trong môi trường thương mại toàn cầu.   

 

■   Các thuộc tính sản phẩm đơn có thể mang tính chủ quan và dễ gây cảm xúc. Ví dụ Brand 
trong một vài trường hợp là thuộc tính chủ quan.     

 

■     Các thuộc tính sản phẩm đơn có thể có trong định dạng văn bản tự do; mỗi người sử dụng 
riêng lẻ xác định tập hợp giá trị cho trường, danh sách mã không được sử dụng trong các 
trường hợp này.    

 

■     Các thuộc tính sản phẩm đơn liên quan đến các yêu cầu về pháp luật của khu vực hoặc quốc 
gia cụ thể trong đó có thể hoặc không liên quan đến người sử dụng.    
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        Đánh giá   
        WR 

 

 
■     Các thuộc tính sản phẩm đơn có thể đề cập đến nhiều danh sách mã, chẳng hạn: mô tả màu 
sắc hoặc hàng hóa nguy hiểm.   

 

■     Các thuộc tính sản phẩm đơn được nhắm để mô tả sản phẩm riêng lẻ hơn là việc phân nhóm 
chung hoặc dãy các sản phẩm được hoàn thành bằng cách phân  loại.   

 

 

4.1.9. Giá trị thuộc tính thương phẩm 
 

■     Các loại khác nhau từ văn bản tự do đến các mã và ngày tháng   

■    Các giá trị thuộc tính sản phẩm không thể loại trừ lẫn nhau    
 

■    Các thuộc tính sản phẩm đơn không có các giá trị mặc định nếu không có câu trả lời cho 
thuộc tính sản phẩm đơn cụ thể, nhưng ngược lại trong phân loại có lựa chọn không được 
phân loại và không được nhận dạng như các giá trị thuộc tính Brick  

 

■    Giá trị thuộc tính sản phẩm đơn có thể ở trong các trường hợp nào đó được quản lý và duy trì 
bởi một tổ chức tiêu chuẩn khác ví dụ: ISO.   

 

 

4.1.10. Đánh giá yêu cầu công việc 
 

Khi Yêu cầu công việc (WR) GS1 (điều 5.3) liên quan đến thuộc tính được nhận, nó được đánh 
giá xem liệu thuộc tính là một phần của thương phẩm hoặc một phần của Brick GPC hay không. 
Một bộ các quy tắc cụ thể xác định sự chia tách này. Chuỗi các câu hỏi được áp dụng cho mỗi 
GPC WR với các kết quả sau đây:   

 

■    Nếu ‘Yes’ được trả lời cho Tất cả câu hỏi thì yêu cầu được xử lý như một thuộc tính GPC 

chứa trong lược đồ GPC và Trình duyệt trực tuyến. Các WR này được gửi đến GPC SMG.     

 

■    Nếu ‘No’ được trả lời cho một trong số các câu hỏi thì yêu cầu được xử lý như Thuộc tính 
thương phẩm chứa trong Từ điển dữ liệu toàn cầu về GS1. Các WR này được gửi đến các 
thao tác trung tâm nơi chúng được gửi đến SMG thích hợp.   

 
Figure 4-2 Đánh giá thuộc tính 

 
 

 
 

WR 

Tất cả các câu 

hỏi đánh giá trả 

lời là    ‘Yes’ 

 

 
Thuộc 

tính GPC   
 

 
Một trong 

những câu hỏi 

đánh giá trả 

lời là ‘No’ 
 

 
Thuộc tính 

thương 

phẩm 

 
Các câu hỏi đánh giá thuộc tính: 

 

1.   Có thể áp dụng toàn cầu? Các thuộc tính mang tính cục bộ cần được hỗ trợ bởi Mô hình vật 
phẩm.   

 

2.  Liên quan đến người sử dụng và ngành công nghiệp? Các thuộc tính phải được chấp nhận, dễ 
hiểu và liên quan đến ngành công nghiệp về mặt phân loại sản phẩm.   

3.  Duy nhất, khách quan và loại trừ lẫn nhau? Các thuộc tính phải duy nhất về mặt mục đích và 

kết quả, trong đó có chỗ xếp chồng chéo lên nhau và giải thích sai. Các thuộc tính cũng phải 
dựa trên logic khách quan hơn là dựa trên sự chủ quan hoặc cảm xúc.    
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Tên thương 
hiệu 

 

Mô tả thương 

phẩm 

N  N 
 

 
N  N 

Y 
 

 
Y 

N 
 

 
N 

Y 
 

 
Y 

N  N 

N  N 

N  N Chiều cao Y  Y  Y  Y  Y 

 

 

 

4.   Không đặc trưng pháp luật? Các thuộc tính trong phân loại không phải chịu bất kỳ mối quan hệ  
với các yêu cầu hợp pháp; nếu chúng không được đặt trong Mô hình vật phẩm.    

 

5.   Các thuộc tính mức cao? Mục đích và kết quả của thuộc tính trong phân loại nên dựa trên các 

thuộc tính và các nhóm mức cao là chuẩn mức chính mà người sử dụng tìm kiếm, xem và công 

bố các sản phẩm.   

Nó có thể là một phần của danh sách mã đơn, toàn diện và thấu đáo không? Các thuộc tính trong 
phân loại phải có danh sách mã đơn, toàn diện và thấu đáo/danh sách chọn của các giá trị cung cấp 
câu trả lời cho câu hỏi. Các giá trị giống hệt nhau trong cùng một thuộc tính bị ngăn cấm. Mỗi danh 
sách mã phải chứa giá trị không phân loại (giá trị được biết đến nhưng không xác định trong danh 
sách mã) hoặc không được nhận dạng và nếu có thể áp dụng được thì chứa cả hai giá trị trên. Danh 
sách mã được quản lý và duy trì bởi một nguồn, nhà cung cấp dịch vụ.   

 

Các ví dụ: 
 

Thuộc tính 
GPC  hoặc 
Thương 
phẩm 

Thuộc tính 

 

 
Toàn cầu?   Hạng mục? 

 

 

Liên quan 
đến ngành 
công 
nghiệp? 

 
 
Duy nhất, 
Khách 
quan, Loại 
trừ lẫn 
nhau? 

 
 
Không đặc 
trưng 
pháp luật? 

 
 
Mã hóa ?  Danh sách 

chọn giá trị 
mã? 

 
 
 
 
 
 

 
GTIN 

 

GLN 

Y 
 

Y 

N 
 

N 

Y 
 

Y 

 Y 
 

Y 

Y 
 

Y 

Y 
 

Y 

Y 
 

Y 
Mô tả màu 
sắc 

N N N  Y Y Y Y 

Màu sắc của 
rượu 

Y Y Y  Y Y Y Y 

Nguồn gốc Y N N  Y Y Y Y 

Nguồn gốc 
của rượu 

Y Y Y  Y Y Y Y 

Giá cả trên 
danh mục 

N N Y  Y Y N N 

Mã vật 
phẩm hữu 
cơ 

N Y Y  N N Y Y 

Nếu là chất 
hữu cơ? 

Y Y Y  Y Y Y Y 

 

 
Có thể thấy rõ từ các ví dụ này trong đó các thuộc tính thương phẩm là:   

■  Tên nhãn hiệu và mô tả thương phẩm  
 

□ Không nhất thiết là toàn cầu 
 

□ Không nhất thiết đặc trưng hạng mục 
 

□ Không duy nhất (về mặt mục đích, định dạng và thuật ngữ chuyên môn) 
 

□ Không được mã hóa 
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□ Không danh sách chọn giá trị mã 
 

□ Không tồn tại bảng chú giải thuật ngữ 
 

■  Chiều cao 
 

□ Không được mã hóa 
 

□ Không có danh sách chọn giá trị mã hóa 
 

□ Không có bảng chú giải thuật ngữ 
 

■  GTIN và GLN 
 

□ Không đặc trưng hạng mục 
 

□ Không có bảng chú giải thuật ngữ 
 

■  Mô tả màu sắc 

□ Không nhất thiết là toàn cầu 
 

□ Không nhất thiết đặc trưng hạng mục 
 

□ Không duy nhất (về mặt mục đích, định dạng và thuật ngữ chuyên môn) 
 

■  Giá cả trên danh mục 
 

□ Không nhất thiết là toàn cầu 
 

□ Không nhất thiết đặc trưng hạng mục 
 

□ Không được mã hóa 
 

□ Không có danh sách chọn giá trị mã   
 

□ Không có bảng chú giải thuật ngữ 
 

■  Mã thương phẩm có chứa chất hữu cơ 
 

□ Không nhất thiết là toàn cầu 
 

□ Không duy nhất  (về mặt mục đích, định dạng và thuật ngữ chuyên môn) 
 

□ Có thể đặc trưng pháp luật 
 

□ Không có bảng chú giải thuật ngữ 

 
  Có thể thấy rõ từ các ví dụ này trong đó các thuộc tính Brick GPC là: 

 

■  Màu sắc của rượu, Nguồn gốc của rượu và nếu có chất hữu cơ bởi vì chúng là tất cả:    
□ Toàn cầu 

 

□ Đặc trưng hạng mục 
 

□ Liên quan đến ngành công nghiệp 
 

□ Duy nhất  (về mặt mục đích, định dạng và thuật ngữ chuyên môn), khách quan và loại trừ 

lẫn nhau   

□ Không đặc trưng pháp luật 
 

□ Mã hóa với các mã nguyên dương gồm 8 số   
 

□ Chúng có tất cả danh sách chọn giá trị mã hóa là số nguyên dương gồm 8 số   
 

□ Quan hệ của các từ được sử dụng dựa trên bảng chú giải thuật   
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4.2. Quy tắc về cơ sở dữ liệu GPC   
 

 

4.2.1. Cấu trúc lược đồ 
 

Lược đồ GPC được kết cấu trong định dạng phân cấp ở đó các mức cao hơn có quyền ưu tiên qua các 
mức thấp hơn. Các cấu trúc phân cấp là nhiều mối quan hệ trực tiếp; mỗi mức gồm một hoặc nhiều mức 
dưới nó ngoại trừ mức thấp nhất. Ngược lại, các mức thấp hơn được kết hợp lại thành mức ở trên.     

 

Lược đồ GPC gồm có 4 mức trong hệ phân cấp của nó (Segment,  Family,  Class và Brick) cung cấp 
nhóm phù hợp, logic và trực quan trong đó có thể được sử dụng để phân loại các sản phẩm có thể so 
sánh được trong môi trường toàn cầu. Mỗi mức bị chi phối bởi các quy tắc kinh doanh và/hoặc các 
nguyên tắc và nhằm trợ giúp chức năng tìm kiếm bằng cách sử dụng quy ước đặt tên chuẩn, các thuật 
ngữ, các cách đánh vần không thiên về phương diện văn hóa và đảm bảo việc xếp đặt duy nhất các sản 
phẩm trong lược đồ. Mỗi nút trong lược đồ được chỉ định với cặp Mã và cặp Mô tả. Mã cung cấp tham 
chiếu duy nhất trong khi mô tả giúp con người có thể đọc được. Cặp Mã hoặc cặp Mô tả có thể được sử 
dụng để tìm kiếm, lọc và tham chiếu.     

 

Mức thấp nhất trong hệ phân cấp là Brick, có một mức dưới nó gọi là các Thuộc tính Brick trong đó 
các Giá trị thuộc tính Brick được định vị. Các thuộc tính Brick hoặc các giá trị không được bao gồm 
trong hệ phân cấp, khi chúng không thể được kết hợp thành các mức cao hơn. Các thuộc tính Brick 
chỉ liên quan đến Brick mà chúng được gán. Các giá trị thuộc tính Brick chỉ liên quan đến thuộc tính 
Brick mà chúng được gán.   

 

Hình 4-3 Ví dụ thuộc tính Brick  

 

S(1) S(n) 
F(1) F(n)  

C(1) C(n) C(1) C(n)  
B(1) B(n) B(1) B(n) B(1) B(n) B(1) B(n)  

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n) 

 
BA(1) 

 
BA(n)  

BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) BAV(1..n) 
  

S = Segment, F = Family, C = Class, B = Brick, BA = Thuộc tính Brick, BAV = Giá trị thuộc tính Brick  
 

4.2.2. Hệ phân cấp 
 

Để hiểu các định nghĩa về mỗi mức thì cần bắt đầu với các thuộc tính Brick và sau khi hiểu được 
cách các định nghĩa này liên quan đến mức thấp nhất của cấu trúc phân cấp là Brick.   

 

■     Thuộc tính Brick và giá trị thuộc tính Brick  –  Phân loại là phương pháp gán chi tiết thông 
tin hạng mục (nhóm sản phẩm) với các vật phẩm chứa trong Brick. Mỗi thuộc tính Brick được 
ấn định nhằm thể hiện tính năng hạng mục riêng của các sản phẩm được gán cho cùng một 
Brick. Thuộc tính Brick có thể được gán với nhiều Brick. Mỗi thuộc tính Brick sẽ có một bộ các 
giá trị thuộc tính Brick duy nhất và loại trừ lẫn nhau liên kết với nó.   

 

■     Brick – Mức thứ tư, thấp nhất và chi tiết nhất của hệ phân cấp là nhóm logic của các sản 
phẩm tương tự mà phù hợp với các quy tắc kinh doanh Brick. Mã Brick là khóa phân loại và 
chứa nhóm các sản phẩm đáp ứng mục đích chung; được xử lý theo các phương pháp tương 
tự, được sử dụng và áp dụng theo cách tương tự; là một dạng và chất liệu(nguyên liệu) tương 
tự, thực tế có chứa các sản phẩm được miêu tả bởi cùng một tập các thuộc tính Brick liên quan 
đến sản phẩm. Rất nhiều nhóm các sản phẩm cụ thể có thể được nhận dạng bởi sự kết hợp 
của Brick và tập hợp các thuộc tính Brick với các giá trị thuộc tính Brick cụ thể.    

 

■    Class  –  Mức thứ ba của hệ phân cấp là nhóm các Brick theo logic có cùng các đặc 

điểm tương tự nhau. Các Brick chứa trong Class là khối tập hợp logic và chặt chẽ.   
 

■    Family – Mức thứ hai của hệ phân cấp là nhóm các Class theo logic có các đặc điểm tương tự 

nhau. Các Class chứa trong một Family là khối tập hợp logic và chặt chẽ.   
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■     Segment  – Mức đầu tiên và cao nhất của hệ phân cấp là nhóm các Family theo logic có các 
đặc điểm tương tự nhau. Các Family chứa trong Segment là khối tập hợp logic và chặt chẽ.    

 

Do đó, rất nhiều nhóm các sản phẩm cụ thể có thể được nhận dạng bằng cách kết hợp một Brick và 
tập hợp các thuộc tính Brick với các giá trị thuộc tính Brick. Ví dụ, nhóm các sản phẩm trong Hình 4-4 
hơi khác với nhóm các sản phẩm trong Hình 4-5, chúng có thể được kết hợp vào thành cùng một 
Class, Family và Segment.   

Hình 4-4 Nhóm sản phẩm (Ví dụ 1) 

 

Segment Đồ ăn đồ uống và sản phẩm thuốc lá 

Family Đồ uống 
Class Cafe, Chè và các đồ thay thế 
Brick Cafe và các đồ thay thế cafe 
 
Thuộc tính Brick  

Đa dạng 
thực vật 

 
Hình thành 

 
Nếu được lọc 
hết cafein 

 
Nếu là chất 
hữu cơ 

 
Nguồn gốc của 
cà fe 

Nung    
cà fe 

Loại đĩa dùng làm 
kem/làm trắng 

Giá trị thuộc tính Brick   Rau diếp 
xoăn 

Hột nhỏ NO NO COLUMBIA - HUILA Đen NONE 

 

Hình 4-5 Nhóm sản phẩm (Ví dụ 2) 

 

Segment  Đồ ăn đồ uống và sản phẩm thuốc lá 

Family  Đồ uống 
Class Cafe, Chè và các đồ thay thế  
Brick  Cafe và các đồ thay thế cafe 
 
Thuộc tính Brick  

Đa dạng 
thực vật 

 
Hình thành 

 
 Nếu được lọc 
hết cafein 

 
Nếu là chất 
hữu cơ 

 
 Nguồn gốc của 
cafe 

Nung    
cafe  

Loại đĩa dùng làm 
kem/làm trắng  

 
Giá trị thuộc tính Brick  

 
ARABICA 

 
Hột nhỏ 

 
YES 

 
NO 

KENY - MOUNT 

KENYA 
 

Không nung 
 

NONE 
 

Trong ví dụ khác, Bia có thể xem như một loại đồ uống, do đó sẽ được tìm thấy trong Đồ uống 
Family  nhưng nó hơi khác với Cà fe. Do đó, tất cả các loại Bia sẽ được nhóm lại trong Brick gọi là 
Bia, trong đó được kết hợp với các loại đồ uống có cồn khác như là rượu táo và rượu lê thành một 
Class gọi là đồ uống có cồn.   

 

4.2.3. Thuộc tính Brick và các giả thiết về thuộc tính  Brick   
 

Mỗi thuộc tính Brick có một danh sách Giá trị thuộc tính Brick. Thuộc tính Brick và các giá trị thuộc 
tính Brick nên được xem là cặp liên kết. Đối với mỗi thuộc tính Brick và giá trị thuộc tính Brick được 
yêu cầu để hoàn thành việc ghép cặp. Do đó, các danh sách giá trị thuộc tính Brick phải cung cấp 
sự bao trùm rộng các khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, nó không có khả 
năng hoàn thành việc ghép cặp Thuộc tính/Giá trị một cách chính xác. Với lý do này, hai giá trị thuộc 
tính Brick đặc biệt thường được gắn với  mỗi Thuộc tính Brick nhằm đảm bảo việc ghép cặp Thuộc 
tính/Giá trị có thể được hoàn thành.   

 

■     Giá trị thuộc tính Brick Không được phân loại – Thuật ngữ này cho biết nó có thể mã hóa 
Giá trị cụ thể hơn cho Thuộc tính Brick nhưng tại thời điểm phân loại một giá trị thích hợp từ 
danh sách các giá trị có thể không được lựa chọn. Nếu người sử dụng không thể nhận dạng 
giá trị tạo việc ghép cặp Thuộc tính/Giá trị cụ thể và chính xác với sản phẩm được phân loại, 
người sử dụng có thể mã hóa giá trị này thay vì mã hóa giá trị không chính xác. Việc sử 
duṇg Giá trị thuộc tính Brick này cho biết nó có thể thay đổi trong tương lại, trước đây thông 
tin được yêu cầu lựa chọn dữ liệu cụ thể hơn luôn sẵn có. Những nỗ lực ban đầu tại thời 
điểm mã hóa giá trị của thuộc tính Brick có thể sử dụng Giá trị thuộc tính Bri ck này cho đến 
khi đạt được điều chắc chắn hơn về giá trị cụ thể. Nó được sử dụng như một phương sách 
cuối cùng  

 

Định nghĩa ngắn gọn 
 

Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các sản phẩm không được gán với Giá trị thuộc tính Brick 
cụ thể khi giá trị thích hợp không có mặt ở danh sách mã.   
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■    Giá trị thuộc tính Brick Không được nhận dạng – Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các 
sản phẩm mà không được gán cho giá trị thuộc tính về kiểu thuộc tính cụ thể khi thông tin được 
yêu cầu đề làm điều này không có mặt hoặc không được xác định thông tin sản phẩm hiện có.     

 

Định nghĩa ngắn gọn 
 

Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các sản phẩm không được phân loại thêm tại mức chi 
tiết hơn trong đó được yêu cầu nhận dạng Giá trị thuộc tính về một Kiểu thuộc tính.   

 
Ví dụ 

 

Hình 4-6  nhận dạng một Brick được sử dụng để phân loại Café uống liền. Nhìn chung, nó có khả 
năng nhận dạng Giá trị thuộc tính Brick về “sự tạo thành” Thuộc tính Brick. Tuy nhiên, trong ví dụ này 
người sử dụng lựa chọn Không được định dạng ( UNIDENTIFIED) cho đến khi thông tin đến tận tay, 
giúp người sử dụng lựa chọn đúng và cụ thể. Điều này gợi đến một thời điểm tương lai trong đó người 
sử dụng sẽ phân loại lại vật phẩm với giá trị cụ thể hơn từ danh sách mã hiện có, có thể là  
GRANULES. Người sử dụng lựa chọn Không phân loại (UNCLASSIFIED)đối với các thuộc tính Brick 
“Loại đĩa dùng để làm kem/Làm trắng” khi nó không liên quan đến vật phẩm được phân loại thì không 
có đĩa làm kem hay làm trắng có mặt.    

 

Hình 4-6 Brick sử dụng để phân loại café uống liền 

 

Segment  Đồ ăn đồ uống và sản phẩm thuốc lá 

Family Đồ uống  
Class Cafe, Chè và các đồ thay thế     
Brick        Cafe và các đồ thay thế cafe 
 
Thuộc tính Brick  

 Đa 
dạng 
thực vật 

 
Hình thành 

 
 Nếu được lọc 
hết cafein 

 
Nếu là 
chất hữu 
cơ  

 
 Nguồn gốc của 
cafe 

Nung 
cafe 

Loại đĩa dùng làm 
kem/làm trắng  

 
Giá trị thuộc tính Brick  

 
ARABICA 

 
UNIDENTIFIED 

 
YES 

 
NO 

KENY - MOUNT 

KENYA 
 

Không nung 
 

Không phân loại 
 

 

4.3. Quy tắc cho nhan đề GPC   
 

Quy tắc Mô tả 

Trật tự Cấu trúc/Từ:   Nhan đề nên được xây dựng với “các khối” từ theo dạng số nhiều giúp xác định 
nhóm các sản phẩm, ví dụ: Bánh mỳ hoặc các cách xử lý 

  Nhan đề nên được xây dựng sử dụng các danh từ, động từ và tính từ   

  Các từ ưu tiên nên là các danh từ đặt tên kiểu sản phẩm   (1 “khối” các từ ưu tiên 
được khuyến cáo) 

  Các từ hạn định nên là các động từ và các tính từ cung cấp bản phân tích mô tả 
thêm của kiểu sản phẩm, như là: Việc sử dụng, Ứng dụng, Dạng, Phương pháp 
lưu trữ, hoặc Có động cơ/Không có động cơ. Nên có tối đa ba khối từ hạn định.   

  Nên tránh các từ viết tắt 

  Tất cả các từ nên xác định ở dạng Anh-Anh 

  Mỗi từ ưu tiên hoặc hạn định nên bắt đầu với chữ cái viết hoa 

  Các từ ưu tiên hoặc hạn định nên ở danh sách theo tứ tự abc khi có liên quan    

  Mỗi từ nên có tính chất mô tả nhằm giúp cho việc tìm kiếm và đọc lướt 
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Quy tắc Mô tả 

Phân chia các khối 
từ: 

Sử dụng dấu nối  “–“ hoặc mã ký tự ASCII để phân chia các từ ưu tiên từ các từ 
hạn định, ví dụ: khối 1-khối 2   

  Nên có dấu cách trước và sau dấu nối để phân biệt giữa các từ có dấu nối ở 
giữa    

  Dấu nối ngắn/gạch ngang (thông thường được sử dụng trong các từ có dấu 
nối ở giữa) không được sử dụng “-“ hoặc mã ký tự ASCII 45 

  Dấu nối dài không được sử dụng “—” hoặc mã ký tự ASCII  151 

Nếu có 3 từ hạn định sử dụng dấu nối khác để phân chia từ hạn định đầu tiên từ 
từ hạn định thứ hai, ví dụ:  khối1 – khối2 – khối3 (khối4) 

Nếu có 2 từ hạn định sử dụng dấu ngoặc cong “(“và”)” hoặc mã ký tự ASCII 
40 và 41 để phân chia từ hạn định đầu tiên từ từ hạn định thứ hai, ví dụ: 
khối1 – khối2 (khối3) 

  Nên có khoảng trong trước dấu mở ngoặc    

  Luôn có dấu mở ngoặc và dấu đóng ngoặc   

  Không nên có các dấu cách giữa các dấu ngoặc và các từ chứa trong nó   

  Dấu ngoặc nhọn “<”, “>” hoặc các mã ký tự ASCII 60 và 62 không được sử dụng   

  Dấu ngoặc vuông “[“, “]”, hoặc các mã ký tự ASCII 91 và 93 không được sử 
dụng 

  Dấu ngoặc ôm “{“, “}” hoặc các mã ký tự ASCII 123 và 125 không được sử dụng 
 

Các ngoại lệ: 

  Từ hạn định chỉ đồ đông laṇh, đồ dễ hỏng và đồ bảo quản luôn xuất hiện trong 
ngoặc, ví dụ: bánh sanwich/ổ bánh mỳ/bao gói (Đông lạnh)   

  Từ hạn định về động cơ hoặc không có động cơ luôn xuất hiện trong ngoặc, ví dụ:  
nước xịt phòng (không động cơ) 

  Từ hạn định về những thứ dùng một lần hoặc không dùng một lần luôn xuất hiện 
trong ngoặc, ví dụ: tã trẻ em (dùng một lần) 

  Các từ hạn định phân đoạn luôn xuất hiện trong ngoặc, ví dụ: đệm ghế ngồi (tự 
động)   

Gạch xiên “/” được sử 
dụng để nối các từ 

  Mục đích của dấu gạch xiên cho biết liên kết “và“ và liên kết “và/hoặc”   

  Không có các dấu cách ở cạnh dấu gạch xiên   

  Dấu gạch ngược “\” không được sử dụng 

  Dấu và “&” không được sử dụng 

  Dấu phẩy “,” không được sử dụng 

Nên tránh các từ viết tắt 
– tuy  nhiên vẫn cần đến  
khi có yêu cầu   
  

  Các từ viết tắt không sử dụng chấm (.) hoặc mã ký tự ASCII 46 hoặc các từ viết tắt 
cuối để phân chia. 

  Tất cả chữ cái trong từ viết tắt nên là chữ hoa    

  Không nên có các dấu cách trong từ viết tắt, ví dụ: LED 

Sử dụng gạch nối thường   Dấu gạch nối ngắn “-“ hoặc mã ký tự ASCII 45 nên được sử dụng 

  Không có dấu cách ở cạnh dấu gạch nối   

  Các từ trước dấu gạch nối nên bắt đầu với chữ cái hoa   

  Các từ sau dấu gạch nối nên bắt đầu với chữ thường, ví dụ: In-car 

Các tiền tố   Các từ có tiền tố “Anti”, “Pre” or “Post”  nên sử dụng gạch nối. Từ theo 
sau dấu gạch nối nên bắt đầu với chữ cái thường, ví dụ:  Pre-
recorded 

  Các từ có tiền tố “Non” không nên sử dụng dấu gạch nối. Các từ nếu được phân 

chia bởi dấu cách và mỗi từ nên bắt đầu chữ cái hoa, ví dụ: Non Bound 
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Quy tắc Mô tả 

Ký hiệu Chỉ các ký hiệu xác định trong các quy tắc ở trên được phép sử dung. Tất cả các 
ký hiệu khác không được phép, ví dụ: “!”, “?”, “£”, “$”, “%”, “*” v.v. Các mã ký tự 
ASCII không được phép: 

  33 đến 39 

  42 đến 46 

  58 đến 64 

  91 đến 96 

  123 đến 149 

  151 đến 255 

Tiêu đề khác   Tiêu đề Brick nên là cấu trúc của (các) từ ưu tiên Brick với từ  “Other” được thêm 
vào   

  Phụ lục không nên có dấu phân cách ví dụ: First Aid Other 

Chú ý: Các Brick này có thể dời tới ngày tháng muộn hơn      

Tiêu đề gói đa dạng   Tiêu đề Brick nên là cấu trúc của tiêu đề Class với các “Variety Packs” được thêm 
vào 

  Phụ lục không nên có dấu phân cách. Khi  “Variety Packs” có thể xuất hiện trong 
các mức cao hơn của hệ đẳng cấp (ví dụ: Class, Family, Segment) không có 
bất kỳ ký hiệu nào xuất hiện trong các tiêu đề tại các mức này.    

  Khi tiêu đề  có các từ “Variety Packs” được thêm vào thì tiêu đề Brick sẽ giống với 
tiêu đề Class, ví dụ: Door Hardware Variety Packs 

Phụ tùng / Các 
phần thay thế 

  Tiêu đề Brick nên là cấu trúc của tiêu đề Class với các 
“Accessories/Replacement Parts được thêm vào 

  Phụ lục nên sử dụng dấu phân cách gạch nối, ví dụ : Oral Hygiene – Replacement 
Parts 

 

Cú pháp Variety Pack  
 

1.   Khi tiêu đề Class không có “Variety Pack” được thêm vào thì 
Brick title = [Class title] “Variety Packs” 

 

2.   Khi tiêu đề Class có “Variety Pack” được thêm vào thì 
Brick title = [Class title] 

 

3.   Các tiêu đề Accessories/Replacement Parts – Brick title = 
[Class title] “Accessories/Replacement Parts” 

 

4.   Tất cả các tiêu đề còn lại liên quan đến bảng Định dạng hợp lệ   

 
Tóm tắt định dạng các tiêu đề hợp lệ 

 

Có 4 định dạng hợp lệ (không bao gồm các ngoại lệ về Quy tắc): 
 

1.   Các từ ưu tiên 
 

2.   Các từ ưu tiên – Các từ hạn định 
 

3.   Các từ ưu tiên –(Các từ hạn định) 
 

4.   Các từ ưu tiên – Các từ hạn định – Các từ hạn định (Các từ hạn định) 
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4.4. Quy tắc về các mã GPC   
 

Phần này xác định các quy tắc điều hành mã GPC. 
 

Mức Độ dài Cú pháp Ví dụ 

Các mã Segment  8 mã hai số được theo sau bởi sáu số không 10000000 

Các mã Family  8 mã Segment đặt ở đầu 10200000 

Các mã Class  8 mã Segment và Family đặt ở đầu 10203000 

Các mã Brick  8 số “1” được đặt đầu 10000123 

Các mã Kiểu thuộc tính 8 số  “2” được đặt đầu 20000123 

Các mã Giá trị thuộc tính 8 số  “3” được đặt đầu 30000123 

 

Bước Hoạt động/Mô tả/Quy tắc 

Định vị Các mã được định vị tuần tự tại mỗi mức. Cơ sở dữ liệu lựa chọn mã có sẵn tiếp theo đối 
với mức đang được tạo. Trước kia hệ phân cấp cha được định rõ cơ sở dữ liệu, sau đó 
xây dựng mã hoàn thiện.   

Ví dụ, một Class mới được tạo [40] và nó được liên kết với một Family  [20]  và một 
Segment  [10]. Do đó, mã hoàn thiện cho Class mới có thể được  biểu diễn là   
10204000. 

Sửa mức Các mã được tác động bởi việc sửa đổi, bổ sung và xóa. Sửa đổi chia làm hai loại là 
sửa đổi ít và sửa đổi nhiều. Phụ thuộc vào dạng thay đổi quy tắc thích hợp được 
áp dụng (xem ở phần dưới). 

Thêm mức Ví dụ. một  Brick mới được bổ sung. 

Người sử dụng phải nhận dạng hệ phân cấp cha. Với thông tin này, cơ sở dữ liệu tự 
động lựa chọn số liên tiếp tiếp theo không được định vị trước từ dãy số tại mức thích 
hợp và xây dựng mã thích hợp và/hoặc định dạng các mã như các quy tắc Định dạng 
ở bên trên.    

Xóa mức Ví dụ. một Brick bị xóa. 

Người sử dụng chỉ ra mã được xóa. Trong cơ sở dữ liệu mã được ra hiệu bằng cờ là 
“không có hiệu lực” đối với các công bố tương lai. Theo cách này mã sẽ không bao 
giờ bị mất và nó không thể được định vị lại. 

Tác động bằng cách 
sửa đổi ít 

Ví dụ. một mô tả Brick được sửa đổi để chỉnh sửa lỗi chính 

tả. Sẽ không có thay đổi đến mã. 

Tác động bằng cách 
sửa đổi nhiều 

Ví dụ. Một Brick được xác định lại cho phép Brick được chia ra từng phần 

Nếu một mức được chia ra thì có hai lựa chọn có thể áp dụng. Lựa chọn 
được chọn phụ thuộc và tính nghiêm ngặt và tác động của sự thay đổi. 

Một ví dụ ít khắt khe hơn là: một Brick được chia thành hai Brick trong đó phân chia 
đơn giản các sản phẩm chứa trong đó. Trong ví dụ này quy tắc được áp dụng sẽ là, 
mức hiện có giữ nguyên (và có thể được đặt lại tên) và các mức mới được bổ sung khi 
có yêu cầu. Các sản phẩm yêu cầu phân loại lại sẽ được chuyển đến các mức mới 
trong khi bỏ lại một vài sản phẩm gốc trong mức nguồn.   

Một ví dụ khắt khe hơn là: các Brick mới đang được xây dựng từ các Brick hiện có 
hoặc các thành phần của Brick và yêu cầu phân loại lại tất cả sản phẩm chứa trong 
các Brick nguồn. Trong ví dụ này quy tắc được áp dụng sẽ là, các mức mới được bổ 
sung khi có yêu cầu, tất cả các sản phẩm trong mức nguồn được phân loại lại và 
chuyển đến mức nguồn trống, sau đó mức nguồn sẽ bị xóa  

Các mức được bổ sung hoặc bị xóa sẽ tuân theo các quy tắc Bổ sung và Xóa như đã phát 
biểu ở trên. 

Tái sử dụng Các mã Brick. Trước đây mã được định vị không có hiệu lực cho việc tái 
bản. Các mã đã xóa không được xóa từ cơ sở dữ liệu,  nhưng được ra hiệu 
là “ngưng hoạt động” 
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4.5.  Quy tắc quản lý các thuộc tính GPC dư thừa   
 

Trong thực tế, một Brick chứa các sản phẩm được mô tả bởi cùng một tập các kiểu thuộc tính liên 
quan đến sản phẩm. Các thuộc tính này phải đáp ứng các quy tắc thuộc tính GPC và là một phần của 
các tiêu chuẩn toàn cầu. Sự phân chia dựa trên đầu vào được cho là không thực tế.   

 

■     Trong suốt quá trình xây dựng lược đồ, tập hợp các thuộc tính được nhận dạng cho mỗi brick. 
Các thuộc tính này sẽ phù hợp với các quy tắc thuộc tính.  

  
■    Trong suốt quá trình xây dựng lược đồ, ngành công nghiệp cung cấp phản hồi trong ngữ cảnh 

dư thừa thuộc tính sau đây;    

□    Nhu cầu của ngành công nghiệp – phải sử dụng được và được yêu cầu     

□    Tuân theo các quy tắc 

□   Kích cỡ và phạm vi áp dụng – sự tác động như là bản đồ, các thuê bao, v.v.   
 

Các yêu cầu đối trọng bị cản trở trong ngữ cảnh ở trên. Cuối cùng, yêu cầu của ngành công nghiệp có 
quyền ưu tiên và có thể nhận mức dư thừa thuộc tính.   

 

Khi tạo ra quyết định này thì ngày công nghiệp coi như kiểu các thuộc tính có thể được sử dụng 
để ngăn ngừa việc thay đổi đến lược đồ:   

 

■     Các thuộc tính Boolean cung cấp sự rõ ràng tuyệt đối mà không tác động đến định nghĩa 
brick. Ví dụ: ‘Yes/No’ nói cách khác là ‘nó là’ hay ‘nó không phải là’. Không có gì “ở giữa” và sự 
tối nghĩa nào.   

 

■     Các thuộc tính Non-Boolean    có thể không cung cấp sự rõ ràng tuyệt đối, do đó có thể 
ứng dụng nhiều hơn trong một brick chi tiết hơn.     

 

Ngành công nghiệp này coi là tác động của việc xác định các brick tại một mức chi tiết hơn trong sự 
cố gắng loại bỏ tính dư thừa của thuộc tính. Ngành công nghiệp nên ghi nhớ Nguyên tắc GPC “số 
lượng brick nên sử dụng dễ dàng”.   

 
Ví dụ: 

 

Một brick có nhan đề ‘Quần áo’ có thuộc tính ‘If Maternity (nếu dùng cho sản phụ)”. Rõ ràng, thuộc 
tính này không thể áp dụng cho Quần áo của đàn ông. Có hai tùy chọn cho giải pháp này:   

 

■     Tùy chọn 1: Chấp nhận trạng thái với mỗi mẫu quần áo có thuộc tính ‘If 

Maternity (nếu dùng cho sản phụ)’ phải có một giá trị ‘Yes’ hoặc ‘No.’ 
 

Trong tùy chọn này, mỗi mẫu quần áo không dành cho phụ nữ sẽ được mã hóa với giá trị ‘No.’ 
Không có nghi ngờ hay nhầm lẫn nào khi gắn giá trị ‘Yes’ hoặc ‘No.’ 

 

Lược đồ còn lại nhỏ hơn trong phạm vi áp dụng và có thể được hiểu và áp dụng dễ dàng 
trong ngành công nghiệp.   

 

■   Tùy chọn 2: Phân chia brick có nhan đề ‘Quần áo’ thành các lựa chọn khác nhau để đảm bảo 
sự rõ ràng của thuộc tính. Các khả năng đó là:   

 

□    ‘Quần áo dành cho phụ nữ’ 
 

□    ‘Quần áo dành cho đàn ông’ 
 

□    ‘Quần áo dành cho cả nam lẫn nữ’ 
 

□    Các loại khác? 
 

Trong tùy chọn này, tập hợp các thuộc tính được đánh giá lại đối với mỗi brick mới trong trường 
hợp ‘If Maternity (nếu dùng cho sản phụ)’ chỉ được áp dụng cho ‘Quần áo dành cho phụ nữ’. Khả 
năng có thể xảy ra là: hầu hết các thuộc tính đều giống nhau qua các brick.   

 

Lược đồ được tăng thêm trong phạm vi áp dụng và độ phức tạp, chỉ có thuộc tính xác định mới 
có thể áp dụng cho các brick xác định, nhưng có thể đạt được sự rõ ràng tuyệt đối.   
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4.6. Quy tắc quản lý các hệ phân cấp GPC   
 

Nguồn gốc của Brick có thể trở thành vấn đề gây tranh cãi khi nhiều hệ phân cấp cha có thể tồn tại. 
Điều này là hiển nhiên trong quá trình xây dựng một lĩnh vực hoặc thông qua quá trình phát triển các 
sản phẩm chứa trong Brick. Bất kỳ ai cũng có thể báo cho Nhóm quản lý các tiêu chuẩn GPC (SMG) 
đối với hệ phân cấp gây tranh cãi.   

 

GPC  SMG  nghiên cứu cách Brick gây tranh cãi nên được xử lý cho chắc thêm về mặt ứng dụng 
sơ cấp (ví dụ: đặt Brick Shoeshine trong hệ phân cấp Footwear thay vì hệ phân cấp Homecare). 

 

Tất cả hệ phân cấp của Brick gây tranh cãi phải phù hợp với ứng dụng sơ cấp. 
 

Segment Homecare Automotive 

Family … … 

Class … … 

Brick Widgets Widgets 

Usage 20% 80% 
 

Trong ví dụ này, các Widget đã định phần lớn được sử dụng và tìm kiếm trong hệ phân cấp tự động.   
 

Nếu ứng dụng sơ cấp không thực tế hoặc thỏa thuận không đạt được thì có khả năng phân chia nó thành 
hệ phân cấp Cross, ví dụ: Cross Segment, Cross Family, Cross Class, ‘Widgets’ khi một Brick được 
sử dụng qua các mạng mục.   

 

Trong trường hợp này, GPC SMG nên cung cấp quyết định và sự thỏa thuận.   

 

Segment Homecare Automotive Cross Segment 

Family … … … 

Class … … … 

Brick Widgets removed Widgets removed Widgets 

Usage   100% 
 

Trong ví dụ này, các Widget đề xuất được di chuyển từ Homecare và các hệ phân cấp tự động và 

được đặt trong hệ phân cấp Cross Segment. 

 

Nhà cung cấp dịch vụ chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ với sự trợ giúp từ các thành viên Phân nhóm bao 
gồm việc thảo luận xung quanh ứng dụng sơ cấp và khuyến cáo.   

 

Nhà quản lý nhóm GPC đệ trình mục này lên chương trình nghị sự của GPC SMG tiếp theo và trình bày 
mục đó.   
 

GPC SMG đánh giá tài liệu, khuyến cáo và cung cấp sự thỏa thuận ủng hộ một trong hai giải pháp 
có thể xảy ra;   

 

1.   Chỉ rõ ứng dụng sơ cấp và hệ phân cấp kết hợp hoặc   
 

2.   Cung cấp sự cho phép tính đến Brick tranh cãi thành hệ phân cấp Cross Segment mới hoặc hiện 
có.   

 

Quyết định của GPCTG được tài liệu hóa và phân phối giữa các phân nhóm bởi nhà cung cấp dịch 
vụ. Các phân đội GPC thực hiện các quyết định của GPCTG.  
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4.7. Quy tắc phân loại GPC đã xử lý 
 

Nhân tố căn bản về việc xác định nếu các sản phẩm được pha chế hoặc xử lý phụ thuộc liệu chúng 
có bị thay đổi lớn hay không về mặt trạng thái vật lý trước mong muốn mua hàng thông qua quá 
trình sản xuất bao gồm: nấu, làm khô, chế biến, lưu hóa và sự kết hợp với các thành phần phụ.   

 

 

4.7.1. Các sản phẩm đã xử lý 
 

Bất kỳ sản phẩm được: 
 

■    Nấu chín– Quá trình chuẫn bị sẵn thông qua việc làm nóng 
 

■  Làm khô – quá trình di chuyển hơi ẩm được yêu cầu liên quan đến sự phát triển của vi 
khuẩn   

 

■   Chế biến– quá trình mà sản phẩm được tạo thành hình dáng khác, ví dụ: thịt bò băm viên được 

làm từ thịt bò nghiền.   
 

■    Hun khói – quá trình để đồ ăn ra ngoài trong một thời gian dài để hun khói bao gồm hun khói 
nóng và lạnh.    

 

■   Ướp muối/Lưu hóa  –  quá trình lưu hóa thông qua việc giảm nước sử dụng muối, được hoặc 

kết hợp cả hai, hoặc ngâm trong dung dịch lưu hóa chứa nước, muối và/hoặc ni tơ rát 
và/hoặc đường.   

 

■   Thêm các thành phần phụ – các sản phẩm có các thành phần bổ sung ngoài nước muối hoặc 

gia vị, chẳng hạn: rau, gạo, mỳ ống, v.v. Những thành phần này được phân loại trong ‘Các 
sản phẩm làm từ ngũ cốc’, Các sản phẩm làm từ bột nhào‘ & ‘Các sản phẩm làm từ rau quả’. 

 

   Chú ý:  Mặc dù hầu hết các sản phẩm là thô, chưa được xử lý, các sản phẩm thô được nghiền 

và chế biến (chẳng hạn: thịt bò băm hoặc nghiền) được phân loại là đã xử lý và pha chế. Chú ý 
rằng các sản phẩm không phải chịu quá trình gia công ngoài gỡ xương, cắt lát, băm nhỏ được 
phân loại là Chưa pha chế/Chưa xử lý 

 
Ví dụ, họ các sản phẩm đã pha chế/đã xử lý điển hình là:   

 

■     Trái cây – táo ngâm, mơ khô, v.v.   
 

■     Rau –đậu rang, hành khô, cà chua đóng hộp (được nấu chín), v.v. 
 

■     Thịt, Gia cầm & Thịt thú săn –ức gà quay, thịt bò nấu chín trong rượu vang đỏ,   
 

■     Cá  –miếng cá ngừ trong nước muối (khi nó được nấu chín), cá tuyết khô, các món cá (phải 

được chế biến), sushi (khi nó được hun khói) v.v. 
 

■     Tôm cua –con tôm được nấu chín, tôm hùm luộc, cua trong nước biển, v.v. 
 

■     Quả hạch & Hạt giống –hạt phỉ rang, đậu phộng muối, quả hồ đào khô, v.v. 
 

■     Các loài không xương sống dưới nước –mực ống áp chảo, mực phủ rán, v.v. 
 

■     Cây thủy sinh – rong biển khô, tảo biển nấu chín 
 

 

4.7.2. Chưa pha chế & Chưa xử lý 
 

Nhân tố căn bản của việc xác định nếu các sản phẩm chưa pha chế hoặc chưa xử lý phụ thuộc liệu 
chúng có được bán trong trạng thái tự nhiên hay không hoặc phải chịu thay đổi sơ bộ, ví dụ: làm 
sạch, lọc, xắt, bóc vỏ hoặc ngâm trong nước tự nhiên. Các sản phẩm này có thêm gia vị nhưng 
không làm thay đổi trạng thái tự nhiên, ví dụ: thảo mộc, gia vị, v.v. mặc dù việc thêm những thứ này 
không ảnh hưởng đến bất kỳ thay đổi vật lý nào của sản phẩm. Điều này bao gồm các sản phẩm:   
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■  Không được nấu chín 
 

■  Không được làm khô 
 

■  Không được chế biến 
 

■  Không được hun khói 
 

■  không được thêm muối/thêm đường/lưu hóa 

 

     Chú ý:  Được phép thêm các gia vị, lớp phủ ngoài, nước xốt với mỗi sản phẩm, nói cách khác 

đó là sản phẩm chưa pha chế và sản phẩm chưa xử lý.   

 
Ví dụ về các sản phẩm chưa pha chế và chưa xử lý với các thành phần bổ sung là:   

 

■  Gà chưa được chế biến trong nước xốt rượu đỏ (không bao gồm các loại rau, gạo, mỳ ống, v.v)    
 

■  Cá cắt lát được thêm muối/hạt tiêu.   
 

■  Thịt lợn sống được bọc trong bánh mỳ, bột nhão làm bánh,v.v.   
 

■     Các sản phẩm được ngâm trong nước biển hoặc giấm – nước biển được xem là chất bảo 
quản chứ không phải chất pha chế và trong đó sản phẩm trong trạng thái tự nhiên hoặc mất 
đi qua các thay đổi sơ bộ, chẳng hạn: được băm nhỏ, được cắt lát, được lột vỏ v.v.   

 
Các nhân tố bị loại bỏ khỏi sản phẩm chưa pha chế/chưa xử lý: 

 

■  Các sản phẩm được nấu chín, làm khô, hun khói, thêm muối, lưu hóa, thêm đường, chế biến 
v.v.   

 

■     Các sản phẩm có các thành phần bổ sung ngoài nước xốt hoặc các gia vị , như là: rau, gạo, 
mỳ ống, v.v. Những thứ này được phân loại trong các brick ‘Các sản phẩm làm từ ngũ cốc, 
các sản phẩm làm từ bột nhào, từ bơ sữa, từ trứng, Các sản phẩm làm từ bơ sữa/trứng và 
các sản phẩm làm từ rau’. 

 
Các ví dụ về các sản phẩm chưa pha chế/xử lý điển hình    

 

■  Trái cây –dứa băm nhỏ, dâu tây tươi, các loại cây dại trong bột nhuyễn trái cây v.v.   
 

■     Rau –củ cà rốt được bóc vỏ, khoai tây được cắt lát với nước xốt trong trạng thái tự nhiên của 

nó v.v.   
 

■     Thịt, gia cầm và thịt thú săn –gà tây sống được cắt lát, thịt bò sống lọc xương, ức gà trong nước 
xốt, miếng thịt sống tẩm hạt tiêu, v.v.   

 

■  Cá –các miếng cá hồi sống, cá thu tẩm bột (không bao gồm cá thu đã chế biến), v.v. 
 

■  Tôm –tôm hồng ở trạng thái tự nhiên v.v. 
 

■  Quả hạch và hạt giống –quả hạch tự nhiên của Brazil v.v.. 
 

■  Các loài không xương sống dưới nước –mực phủ sống trong nước xốt, mực ống sống thái nhỏ 
v.v. 

 

■  Cây thủy sinh –hồng tảo sống, rong biển sống cắt nhỏ v.v. 
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5. Duy trì & phát triển GPC 
 

Các tiêu chuẩn GPC được xây dựng bởi cộng đồng thông GPC SMG (Nhóm duy trì các tiêu chuẩn). 
Phù hợp với quá trình quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu, các yêu cầu công việc GPC được đệ trình bởi 
cộng đồng nhằm khởi xướng quá trình quản lý thay đổi.   

 

5.1. Vai trò và trách nhiệm 
 

Vai trò Trách nhiệm 

Nhà cung cấp dịch vụ GSMP  Chịu trách nhiệm đánh giá các yêu cầu công việc của GPC và xây dựng 
lược đồ GPC 

Người công bố GSMP (GS1 
Pháp) 

Chịu trách nhiệm công bố mỗi ấn phẩm GPC. 

Nhà quả lý quá trình GSMP  Thuận lợi hóa các cuộc họp của GPC SMG và toàn bộ nhà quản lý dự án 
nhằm triển khai và xây dựng chỉ thị công việc của GPC   

Cam kết công nghiệp (IE) Chịu trách nhiệm cam kết với các ngành công nghiệp cụ thể (thông qua các 
nhóm người sử dụng ngành công nghiệp) để hiểu các nhu cầu về tiêu 
chuẩn, dịch vụ và các giải pháp để cải  thiện các quá trình công nghiệp. 

GPC SMG Nhóm duy trì các tiêu chuẩn bao gồm các chuyên gia công nghiệp GPC. Chịu 
trách nhiệm điều hành và ra quyết định   

Ủy ban giám sát quá trình 
(POC) 

Tổ chức cố vấn có trách nhiệm hàng đầu là đảm bảo rằng quá trình đang 
được tuân thủ đúng 

Chủ web GO Chịu trách nhiệm duy trì Trung tâm tri thức của GPC   

 

 

5.2. Đánh giá yêu cầu công việc 
 

Khi một yêu cầu công việc được nhận, nó được đánh giá xem thuộc tính là một phần của 
Thương phẩm (được chuyển qua Từ điển dữ liệu toàn cầu) hoặc một phần của Brick GPC (như một 
“Thuộc tính”). Tập các quy tắc cụ thể xác định sự phân chia này. Một loạt các câu hỏi được áp dụng 
cho mỗi GPC WR. 

 

Tham khảo điều  4.1 để biết thêm thông tin chi tiết về việc truy cập các thuộc tính GPC và điều   

4.1.10 về các câu hỏi đánh giá cụ thể.   

 

5.3. Các hướng đi của yêu cầu công việc (WR) 
 

Yêu cầu công việc có thể liên quan đến một trong những điều sau đây: 
 

■  Duy trì các thay đổi  -  một giá trị được bổ sung cho lược đồ hoặc lược đồ phát triển nhằm cung 
cấp các nhu cầu cho người dùng nhưng không tác động vào cấu trúc của nó.   

 

□ Thay đổi nhỏ (Tuân theo các quy tắc, ví dụ: bổ sung giá trị thuộc tính mới) 
 

□ Thay đổi lớn (Tuân theo các quy tắc hoặc không tuân theo các quy tắc; ví dụ: phân chia 
brick hiện có thành hai brick) 

 

■  Xây dựng các thay đổi – Một thay đổi cơ bản với lược đồ hoặc lược đồ phát triển nhằm cung 

cấp các nhu cầu cho người sử dụng với tác động lớn đến cấu trúc của nó.  
 

□ Các thay đổi đến cấu trúc Segment, Family hay Class   
 

Nhờ vào việc nhận Yêu cầu công việc, GPC  SMG  c h ỉ  r õ  n ó  l à  “Duy trì”  hay  
“Xây dựng”.  Sau đó “Yêu cầu công việc” sẽ trở thành “Lệnh làm việc” và việc xây dựng bắt đầu. 
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Hình 5-1 Hướng đi của yêu cầu công việc GPC  
 

 
 
 
 
 

Đánh 
giá lệnh làm 
việc GPC   

Thay đổi ít (tuân theo quy tắc) 
 

 
 
Thay đổi nhiều (tuân theo quy tắc) 

 
Duy trì 

WO 

 

Trước đây 

“đơn giản” 

 

 
 

thay đổi nhiều (Segment mới) Xây dựng 

WO 

Trước đây 

“phức tạp” 

 

 
 
 

5.4. Các kiểu thay đổi GPC   
 

Thay đổi lớn: không tuân theo các quy tắc 
 

Thay đổi lớn không tuân theo quy tắc dẫn đến các thay đổi toàn diện và phức tạp trong lược đồ mà 
không phù hợp với các quy tắc hiện hành và/hoặc các nguyên tắc theo mức độ nghiêm ngặt của các 
yêu cầu thay đổi. Các thay đổi này có thể phát triển bất kỳ phần nào của Cấu trúc hệ phân cấp và các 
thay đổi đã đề xuất mà không phù hợp với các quy tắc GPC hiện có (ví dụ: các đề xuất đổi hướng từ 
các quy tắc GPC đã thiết lập nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của ngành công nghiệp). 

 
Thay đổi lớn: Tuân theo các quy tắc 

 

Thay đổi lớn tuân theo các quy tắc liên quan đến tất cả các thay đổi phù hợp với các quy tắc và 
nguyên tắc hiện có của Lược đồ. Do đó, thay đổi là hợp pháp và việc thực hiện có thể được chứng 
minh bởi sự phù hợp với các quy tắc lược đồ. Điển hình, các thay đổi này dẫn đến các thay đổi của 
lược đồ hiện hành ở trên mức class ở đó các phân loại hiện hành được chia nhỏ hoặc kết hợp với 
nhau (ví dụ: phân chia family hiện hành thành hai family). 

 
Thay đổi nhỏ: Tuân theo các quy tắc 

 

Thay đổi nhỏ tuân theo các quy tắc liên quan đến tất cả các quá trình chia nhỏ hoặc các bộ kết hợp 
của các class hoặc brick mà được nhận biết là một thay đổi lớn phù hợp với các quy tắc hoặc nguyên 
tắc của lược đồ. Điển hình, sự thay đổi lớn có thể đưa ra các bổ sung và các phần bị xóa đi của mọi 
thực thể ở hoặc dưới mức class trong lược đồ, như là Class, Thuộc tính Brick, hoặc giá trị thuộc tính 
Brick hay xác định lại các phần tử hiện có này.    

 

 

5.5. Tiêu chí xem xét WR  
 

Mỗi WR đệ trình đến GPC SMG phải được xem xét để đánh giá mức độ phù hợp của nó với tiêu chí 
sau đây. Những cái thỏa mãn với tất cả tiêu chí phải được đưa ra công bố. Còn những cái không liên 
quan sẽ được đưa trở lại tổ chức để làm sáng tỏ thêm và/hoặc xem xét lại WO. 

 

1.   Tất cả các phần tử hệ phân cấp đã đề xuất mang tính toàn cầu hay chúng phụ thuộc vào các định 
nghĩa hoặc tham chiếu vùng miền? 

 

2.   Tất cả các thuộc tính Brick cung cấp các danh sách thuộc tính toàn diện, loại trừ 
lẫn nhau? 

 

3.   Các sản phẩm có thể gán với một brick, chia sẻ cùng thuộc tính brick? 
 

4.   Tất cả các thuộc tính Brick thể hiện đặc tính đơn hoặc nhiều đặc tính đưa ra có thể “tách”? 
 

5.   Tất cả các thuộc tính Brick và các giá trị thuộc tính Brick đều được xác định rõ ràng và 
chính xác? 
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6.   Các tên mã và tên giá trị phù hợp với quy tắc GPC về các tiêu đề (Điều 4)? 
 

7.   Số các Brick và các thuộc tính Brick dễ dùng và phù hợp với việc sử dụng trong ngành công 
nghiệp?   

 

 

5.6. Quản lý sự thay đổi 
 

Có hai quá trình xây dựng các tiêu chuẩn GPC: 
 

■  Lệnh về công tác duy trì GPC– do GPC SMG xây dựng 
 

■  Lệnh về công tác xây dựng GPC– do GPC MSWG xây dựng 

 
Hình 5-2 Quá trình xây dựng GPC  
 

 

Bước 1 

Nhu cầu kinh doanh 

Bước 2 
Các yêu cầu 

Bước 3 

Việc xây dựng 

Bước 4 

Việc triển khai 
 

 
 

 
 

SMG (hoặc nhóm nhỏ) 

Xem xét 
công 
khai 

Chuyển 

động phát 

triển SMG  

 

 
 
GPC SMG (phát hành) 

 
 

Duy trì 

WO 

 

Yêu cầu & 

Người nộm 
Giữ Dự thảo 

tiêu chuân 
(Tóm tắt thay 

đổi) 

 
Tiêu chuẩn  Phát hành 

 
 
 

Nhiệm vụ cụ thể của WG 
 

 
Điều lệ 

Xem xét công 

khai 

• Cộng đồng 

• Kiến trúc 

Phiếu điệntử phê duyệt 

Xây dựng 

WO 
và 

SBN 

Yêu cầu & 

NgườI nộm 

 

 
Chuyển động 

của MSWG đến 

các yêu cầu 

Xem xét 
công 
khai 

 

 Chuyển 
động phát 

triển SMG

 
 
 

5.6.1. Các lệnh về công tác duy trì 
 

Các lệnh về công tác duy trì GPC được đưa trực tiếp đến Bước 2: Các yêu cầu. 
 

 

5.6.1.1.  Bước 2:  Các yêu cầu 
 

Chịu trách nhiệm: Nhà cung cấp dịch vụ GSMP, Nhà quản lý  quá trình GPC, GPC SMG 
 

Các đầu vào: Lệnh về công tác duy trì GPC (WO) 
 

Quá trình: 
 

1.   Nhà cung cấp dịch vụ GPC tạo ra ‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’ GPC (biểu diễn bằng thị giác của Hệ 
phân cấp GPC và các định nghĩa Brick) sau đó được GPC SMG xem xét. 

 

2.   Nhà quản lý quá trình GPC đặt các yêu cầu WO v à  ‘STRAWMAN’ WO  thông qua việc xem xét 
cộng đồng (2 đến 4 tuần). 

 

3.   GPC SMG giải quyết tất cả các bình luận về xem xét cộng đồng và các chuyển động tiến tới WO, 
đi đến bước 3: Xây dựng. 

 

Các đầu ra:  Các yêu cầu GPC và ‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’ 
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5.6.1.2.  Bước 3: Xây dựng hệ thống 
 

Chịu trách nhiệm: Nhà cung cấp dịch vụ GSMP  
 

Các đầu vào:  Các yêu cầu GPC và ‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’ 
 

Quá trình: 
 

1.   Người đệ trình yêu cầu chuẩn bị một Yêu cầu công việc chi tiết sử dụng các khuôn mẫu do GPC 
SMG cung cấp. 

 

2.   GPC SMG xem xét WR sử dụng tiêu chí trong điều 5.5 và quay trở lại WR để xem xét và sửa lại 
hoặc phê chuẩn nó với để triển khai thực hiện.   

 

3.   Nhà cung cấp dịch vụ GPC cập nhật cơ sở Lược đồ GPC sử dụng CR đã phê chuẩn. 
 

4.   Lược đồ GPC còn lại trong một khoảng không đến khi quá trình triển khai bắt đầu.   
 

Các đầu ra: Lược đồ GPC đã cập nhật 
 

 

5.6.1.3.  Bước 4: Triển khai 
 

Chịu trách nhiệm: Nhà cung cấp dịch vụ GPC và Quá trình GPC 

Các đầu vào: Tóm tắt các cập nhật hợp nhất cho Lược đồ GPC  

Quá trình: 

1.    Nhà cung cấp dịch vụ GPC  Tạo ra một Tóm tắt các cập nhật hợp nhất cho Lược đồ GPC. 
 

2.    Nhà quản lý quá trình GPC đặt Tóm tắt các cập nhật hợp nhất  trong cả xem xét cộng đồng và 
xem xét kiến trúc.   

 

3.    GPC SMG giải quyết tất cả các bình luận về xem xét cộng đồng và xem xét kiến trúc   
 

4. Nhà quản lý quá trình GPC đặt Tóm tắt các cập nhật hợp nhất trong hệ thống bỏ phiếu điện tử   
 

5.    Nhà quản lý GPC  (đang làm việc với các thao tác GSMP) xử lý Tóm tắt các cập nhật hợp nhất để 
phê chuẩn 

 

6. Người công bố GSMP (đang làm việc với chủ web GO) công bố lược đồ trong hai định dạng:   
 

□ Lược đồ GPC (Excel và định dạng XML) 
 

□ Trình duyệt GPC (Định dạng dựa trên trình duyệt HTML, bao gồm các bản dịch) 
 

Các đầu ra: Lược đồ GPC đã công bố 
 

 

5.6.2. Xây dựng các lệnh làm việc 
 

Các thay đổi trong xây dựng là dấu hiệu của các thay đổi cơ sở của lược đồ hoặc sự phát triển của lược 
đồ hiện có nhằm cung cấp các yêu cầu của người sử dụng với tác động lớn đến cấu trúc của nó. Quá 
trình xây dựng segment mới bao gồm việc tạo một Nhóm Công tác chuyên về nhiệm vụ của GPC để 
thực hiện công việc. Điều này cho phép các chuyên gia và các bên tương tự có chủ đề thích hợp từ cộng 
đồng dồn hết tâm trí và tập trung vào nhiệm vụ đơn.   

 

 

5.6.2.1.  Bước 1: Nhu cầu kinh doanh 
 

Chịu trách nhiệm:  Nhà cung cấp dịch vụ GSMP, Nhà quản lý quá trình GPC,  GPC SMG, các thao 

tác GSMP, Tuyển mộ cho ngành công nghiệp (IE), Nhóm người sử dụng ngành công nghiệp (IUG), 
và ủy ban giám sát quá trình (POC) 

 

Các đầu vào: Yêu cầu công việc của GPC (WR) 



Global Product Classification (GPC) - Development & Implementation Guide 

Issue 2, Jan-2012 All contents copyright © GS1 Page 40 of 41 

 

 

 
 

Quá trình: 

a. Nhà quản lý quá trình GPC xem xét GPC WR với GPC SMG để xác nhận rằng nó được phân 
loại là  “Development”. 

b. Nhờ việc xác nhận  các thao tác GSMP đệ trình việc xây dựng GPC WR cho IE. 

c. IE tạo nhóm người sử dụng ngành công nghiệp (IUG) trong đó tạo ra: 

□ Báo cáo về nhu cầu kinh doanh (SBN)  trong đó xác định nhu cầu của ngành công 
nghiệp mà GPC WR được thiết kế để xử lý.   

□ Điều lệ xác định các nỗ lực công việc của GPC MSWG. 

d. POC xem xét SBN  và điều lệ, hợp tác  với IUG, làm cho việc xây dựng Yêu cầu công việc trở 
thành việc xây dựng Lệnh làm việc. 

e. Nhà quản lý quá trình GPC ban hành một Call-to-Action (lời đề nghị) để hình thành GPC MSWG 

f. Chuyển động phát triển của GPC MSWG SBN và điều lệ đến Bước 2 Các yêu cầu. 
 

g. Các yêu cầu: Lệnh làm việc GPC (WO), Báo cáo về nhu cầu kinh doanh (SBN), Điều lệ, Lời đề 

nghị 
 

     Chú ý: Để biết thông tin chi tiết về các chính sách và thủ tục của các nhóm người sử dụng 

ngành công nghiệp (IUG), mời tham khảo Hướng dẫn về tuyển dụng trong ngành công nghiệp 

của GS1. 

5.6.2.2.  Bước 2: Các yêu cầu 

 

Chịu trách nhiệm: Nhà cung cấp dịch vụ GSMP, Nhà quả lý quá trình GPC, GPC MSWG 
 

Các đầu vào: Lệnh làm việc GPC (WO) và báo cáo về nhu cầu kinh doanh (SBN) 
 

Quá trình: 

a. Nhà cung cấp dịch vụ GPC tạo ‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’ GPC (một sự biểu diễn bằng thị giác 
của Hệ phân cấp GPC và các định nghĩa) sau đó được GPC MSWG xem xét. 

b. Nhà quản lý quá trình GPC đặt các yêu cầu WO ‘STRAWMAN’ WO thông qua việc xem xét 
của cộng đồng (2 đến 4 tuần). 

c. GPC MSWG xử lý tất cả các bình luận về xem xét của cộng đồng và Chuyển động phát triển WO, 
đi đến Bước 3: Xây dựng. 

 

Các đầu ra:  Các yêu cầu GPC đã phê chuẩn và  ‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’ 
 

     Chú ý: GPC MSWG không còn được yêu cầu nữa trừ việc xem xét Cộng đồng và Kiến trúc 

trong Bước 4 dẫn đến các bình luận có liên quan đến việc xây dựng WR. 
 

 

5.6.2.3.  Bước 3: Xây dựng 
 

Chịu trách nhiệm: Nhà cung cấp dịch vụ GSMP, Nhà quản lý quá trình GPC  
 

Các đầu vào: Xây dựng lệnh làm việc (WO)của GPC, Báo cáo về nhu cầu kinh doanh (SBN), Điều lệ 
 

Quá trình: 

1.   Người đệ trình yêu cầu chuẩn bị Yêu cầu công việc chi tiết sử dụng các khuôn mẫu do GPC 
SMG cung cấp. 

2.   GPC SMG xem xét WR sử dụng tiêu chí trong điều 5.5 và quay lại CR để xem xét và sửa lại 
hoặc phê chuẩn nó để triển khai thực hiện.  

3.   Nhà cung cấp dịch vụ GPC cập nhật cơ sở Lược đồ GPC trên các yêu cầu GPC đã phê chuẩn và 

‘ĐỀ XUẤT STRAWMAN’. 

4.   Lược đồ GPC đã cập nhật còn lại trong khoảng không cho đến khi quá trình triển khai bắt đầu   
 

Các đầu ra: Lược đồ GPC đã cập nhật 
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5.6.2.4.  Bước 4: Triển khai 
 

Việc triển khai theo các thủ tục giống nhau như đã đề cập đến trong phần 5.6.1.3 với một ngoại lệ – 
N ế u  việc xem xét của Cộng đồng và Kiến trúc dẫn đến các bình luận dựa trên việc xây dựng WO thì 
GPC MSWG sẽ giải quyết tất cả các bình luận đó. Với việc làm này họ sẽ bị giải thể. 

 

6. Công bố GPC  
 

GPC chấp nhận phương pháp công bố mà hướng tới mục tiêu các Vùng dữ liệu GDSN và Cộng 
đồng đối tác kinh doanh chung. Để thuận lợi hóa cho hai đối tượng trên, GPC được công bố 
trong ba định dạng khác nhau, xem trong Bảng 1 . 

 

Bảng 1 Định dạng công bố GPC  
 

Người sử dụng mục tiêu Định dạng công bố 

Vùng dữ liệu GDSN    Các tệp tin (Vùng dữ liệu) về GPC– tập các tệp tin được sử dụng 

bởi GPC nhằm thuận lợi hóa việc hợp nhất vùng dữ liệu 

Cộng đồng đối tác 
kinh doanh (Ngoài 
GDSN) 

  Các tiêu chuẩn GPC– hàng loạt các tài liệu, bảng tính và tệp tin 
XML. Các tệp tin này được nén lại thành các tệp tin zip riêng lẻ và được 
thiết lập trong trung tâm tri thức GS1   

  Trình duyệt GPC – Cơ sở dữ liệu trên web về GPC yêu cầu trình 

duyệt web hệ phân cấp GPC. 

 

 

6.1. Lịch công bố 
 

GPC sử dụng chiến lược “Ấn phẩm hợp nhất” để công bố Lược đồ GPC hai lần mỗi năm, một l ần 
là vào tháng 5 và một lần vào tháng 11. Chiến lược này tương tự với phương pháp ấn phẩm sử 
dụng trong eCom và các ấn phẩm duy trì GDSN.   

 

 
Công bố tháng 5 

tháng 2 

Hình 6-1  Lịch công bố GPC  
 
 

Tháng 3 tháng 4 Tháng 5 
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Xem xét của AG và Cộng 

đồng  về toàn bộ công bố 

(Lược đồ) 

(4 tuần) 

 
 

Xử lý bình luận 

(4 tuần) 

 
Bỏ phiếu 
điện tử 

(2 tuần) 

 

 
Xem xét và 
thông qua IP  

 

 
 
 

Công bố 

 
 

 
GDSN 

MR 

 

 

Công bố tháng 11 

                             Tháng 8 

 
 
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 
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STRAWMAN  
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      Xử lý bình luận (4 tuần) 
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(2 tuần) 
  

 
 Xem xét và 
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Công bố 

 

 
GDSN 

MR 
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6.2. Các định dạng ấn phẩm 
 

Các ẩn phẩm GPC được công bố ở Trung tâm tri thức GS1 trong hai định dạng:    
 

■     Lược đồ GPC (định dạng excel và XML) 
 

■    Trình duyệt GPC (định dạng dựa trên trình duyệt, bao gồm các bản dịch) 
 

Thông tin chính thức của GPC được công bố ở Đại học Oxfoxd nước Anh. Cả lược đồ và thông tin 
trình duyệt được dịch thành cách ngôn ngữ khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, công bố bằng tiếng 
Anh đều là tài liệu tham khảo. Công bố mới nhất của GPC được hợp nhất thành mạng GDSN có 
hiệu lực từ website.   

 
Hình 6-2 Trang web về trung tâm tri thức của GPC  
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7. Thực hiện và hợp nhất GPC thành GDSN 
 

 

7.1. Thực hiện GPC trong GDSN 
 

Điều này mô tả quá trình thực hiện GPC trong GDSN. Quá trình này cũng đề cập đến các bước mà 
qua đó Đối tác kinh doanh, hoặc một đối tác giải pháp thay mặt cho đối tác kinh doanh , không thể 
tìm thấy mã GPC thích hợp.    

 

Mã Brick GPC PHẢI được cung cấp khi nó có tính bắt buộc trong mạng về sản phẩm được đăng ký:   
 

■     Hệ thống mạng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các mã dựa vào danh sách sản xuất các mã 
GPC hợp lệ trong GDSN.  

 

■    Các mã hợp lệ bao gồm mã GPC đã công bố hoặc  “8 nines” là mã tạm thời đối với các 
Segment không được xây dựng hoặc với các sản phẩm mới mà  không phù hợp với lược đồ 
hiện hành.    

 

■     Hệ thống mạng sẽ không kiểm tra tính hợp lệ nếu mã không hợp lệ (nghĩa là mã Brick này 
hợp lệ với sản phẩm này) 

 

Kiểu mã được gán phụ thuộc vào mối quan hệ giữa đối tác kinh doanh (TP) và nhà cung cấp các giải 
pháp (SP) 

 

■     TP sẽ cố gắng tìm ra mã chính xác   
 

■     Nếu không tìm được mã chính xác thì họ sẽ sử dụng  “8 nines” cho đến khi kiếm được mã 
hợp lệ 

 

■     Bước tiếp theo là đệ trình một WR, giám sát tiến trình và khi mã hợp lệ có thể kiếm được thì 
sẽ cập nhật hệ thống của chúng    

 

■     Lược đồ GPC chỉ có thế phát triển khi các WR được đón nhận. Mỗi WR được xử lý riêng lẻ vì vậy 
các hạng mục có thể phát triển riêng ở mọi lúc. Đây là một động lực đằng sau chiến lược công bố 
ấn phẩm của GPC trong đó ngăn chặn số lượng phiên bản. Mỗi công bố đều được dám tem có 
ngày tháng.    

 

   Chú ý: Khi một sản phẩm được đăng ký, các cập nhật đến các mã phụ thuộc vào việc thực hiện 

của TP/SP thay đổi nhanh chóng sau khi chúng được xác định và công bố trong các báo cáo 
Delta. GDSN có một quá trình thực hiện các cập nhật GPC trong hệ thống mạng lưới. Điều này có 
nghĩa là các mã Brick GPC sẽ không được thực hiện ngay khi chúng được phát hành, mỗi chu 
trình công bố thường trong vòng 6 tháng  

 

 

7.2. Hợp nhất GPC thành GDSN 
 

Điều này mô tả quá trình các mã GPC hợp nhất thành GDSN.   
 

Trong lúc hoàn thành viêc công bố GPC (hai lần một năm) Nhà cung cấp dịch vụ GPC gửi hai tệp tin 
GDSN;  

 

■     Lược đồ XML – Ghi nhanh tất cả các nốt mạng hoạt động trong các tiêu chuẩn đã công bố ở 
Lược đồ GPC tại thời điểm công bố. Mục đích của tài liệu này là cung cấp một cái nhìn đúng đắn 
và toàn diện về những gì chứa trong lược đồ GPC ở thời điểm công bố.   

 

■     Vùng dữ liệu XML – Một tài liệu XML chứa tất cả các thay đổi giữa các lần công bố trước và 
hiện hành. Mục đích của tài liệu là kích hoạt các thay đổi/cập nhật cho dữ liệu GPC chứa trong 
GDSN. 

 

GDSN sẽ hợp nhất/xử lý trong tài liệu về vùng dữ liệu XML.  
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Vùng dữ liệu về XML nhận dạng các thay đổi của lược đồ GPC bằng cách nhận dạng kiểu thay 
đổi sử dụng các mã thay đổi và mức thay đổi (Segment, Family, Class, v.v.): 

 

■    Bổ sung: Giới thiệu về một mã mới. Với mỗi bổ sung, GDSN sẽ thêm vào các mã mới cho cơ 

sở dữ liệu của chúng. 
 

■   Sửa đổi:  Khi mã KHÔNG thay đổi nhưng mô tả văn bản hoặc định nghĩa thay đổi. Các mã 
GPC không được tái sử dụng. Nếu tác động của Brick làm thay đổi đáng kể đến định nghĩa 
thì quá trình thông thường là bổ sung các mã mới và xóa các mã cũ.   

 

Đối với mỗi sửa đổi, GDSN sẽ cập nhất các mô tả của các mã trong cơ sở dữ liệu của chúng.   
 

■   Đánh dấu xóa: Các mã được đánh dấu xóa được đưa ra khỏi lược đồ GPC, tuy nhiên các mã 
không nên được sử dụng để mã hóa mọi vật phẩm trong GDSN cho đến khi quyết định được 
tạo ra nhằm thực hiện phiên bản trong GDSN. Đây là bước một của quy trình hai bước để xóa 
các mã GPC. Một trong các hoạt động được hoàn thành bởi Cơ quan đăng ký toàn cầu của 
GS1, một phần của quá trình này là đưa ra vùng dữ liệu theo báo cáo của tất cả các vật phẩm 
và thuê bao mà sử dụng các mã GPC hiện hành được nhận dạng là “đánh dấu xóa”. Mục đích 
là sử dụng giai đoạn giữa các ấn bản để hiệu chỉnh các vật phẩm hoặc xóa các thuê bao bị tác 
động. Các mã GPC được đánh dấu xóa trở thành danh sách các mã ‘xóa vật lý’ .  

 

■   Cập nhật GPC trong GDSN: Đối với mỗi ấn bản GPC, có các lệnh xóa. Các lệnh xóa này trở 
nên then chốt để quản lý trong các hệ thống, khi ấn bản GPC được thực hiện trong cơ quan đăng 
ký toàn cầu của GS1. Các mã brick GPC mà bị xóa thì cũng sẽ bị xóa trong cơ quan đăng ký toàn 
cầu của GS1. Kết quả là, các mã GPC đã bị xóa sẽ không có khả năng bỏ qua GR của GS1 nữa 
nếu chúng vẫn sử dụng các mã đánh dấu xóa.    

 

 

7.3. Các chi tiết về mã Brick  
 

■  A = Thêm vào, bổ sung  (Dữ liệu mới) 
 

■  D = Xóa (Dữ liệu được lấy ra khỏi cơ sở dữ liệu) 
 

■  M = Sửa đổi 
 

3 giá trị có khả năng xảy ra sau đây chỉ áp dụng cho brick trong vùng dữ liệu:   

■     AM = Add Move = brick được thêm vào segment và được lấy khỏi segment đầu tiên. Điều 
này cho biết một brick đã thay đổi vị trí của nó trong hệ phân cấp, nhưng  không tránh khỏi 
sự thay đổi.   

 

■     AMM =  Add Move Modify  =  brick  được lấy đi và sửa đổi (nghĩa là: brick đã thay đổi vị trí của 
nó trong hệ phân cấp và tên của nó và/hoặc định nghĩa được thay đổi) 

 

■     DM = Delete Move = brick được xóa khỏi một vị trí trong hệ phân cấp sau đó được thêm vào vị 
trí khác trong hệ phân cấp. DM có một bản sao, đó là AM hoặc AMM.     

 
 

Từ viết tắt Nghĩa Dữ liệu tạo Dữ liệu hiện có trước 

A ADD X  

D DELETE  X 

M MODIFICATION  X 

AM ADD MOVE  X 

AMM ADD MOVE MODIFY  X 

DM DELETE MOVE  X 
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8. Tài liệu liên quan đến GPC  
 

Bảng sau đây là danh sách tài liệu hiện hành liên quan đến GPC.   
 

Tài liệu Mô tả, Đối tượng và địa điểm 

Công bố GPC  
(Lược đồ) 

Mô tả: Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) là tiêu chuẩn bắt buộc cho GDSN 
trong đó kích hoạt việc tìm kiếm và tham chiếu toàn cầu, phân tích hạng mục 
và đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu.   

Đối tượng đích: GS1 MOs, Vùng dữ liệu, Người thực hiện, Nhà phát triển phần 
mềm  

Định dạng: Excel và XML 

Địa điểm: Trung tâm tri thức GS1 -  http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc 

Công bố GPC  
(Trình duyệt) 

Mô tả: Trình duyệt GPC cho phép bạn duyệt tất cả các thành phần (Segment, 
Family, Class, Brick, các Thuộc tính Brick và các Giá trị thuộc tính) của các 
lược đồ GPC hiện hành. Để xem thông tin Thuộc tính, kích vào các định nghĩa 
Brick. Thông tin thuộc tính sẽ mở ra một cửa số mới.   

Đối tượng đích: GS1 MOs,  Vùng dữ liệu, Người thực hiện, Nhà phát triển phần 
mềm 

  Định dạng: HTML 

Địa điểm:  Trung tâm tri thức GS1 -  http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc 

Các kiến thức cơ bản 
về GPC  

Mô tả: Kiến thức cơ bản về GPC cung cấp cho người sử dụng cái nhìn tổng 
quát về GPC 

Đối tượng đích:  GS1 MOs,  Vùng dữ liệu, Người thực hiện 

Định dạng: Trang web và PDF 

Địa điểm: Trang web GPC - http://www.gs1.org/gdsn/gpc 

Hướng dẫn truy cập 
GPC  

Mô tả: cho người sử dụng biết 9 bước đơn giản để truy cập các lược đồ 
GPC trực tuyến, nhận dạng Brick GPC và trích tất cả các thông tin liên 
quan:   

Đối tượng đích: Biz Exec; GS1 MOs, Vùng dữ liệu , Người thực hiện 

Định dạng: HTML 

Địa điểm: GPC Website -  http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start 

Sách chứa thông tin về 
GPC  

Mô tả: Tổng quan về GPC  

Đối tượng đích: Doanh nghiệp /Nhà điều hành / GS1 MOs 

Định dạng: HTML 

Địa điểm: GPC Website - 
http://www.gs1.org/docs/gdsn/GS1_Global_Product_Classification.pdf 

GPC FAQ Mô tả: Hỏi đáp về GPC  

Đối tượng đích:  Doanh nghiệp /Nhà điều hành / GS1 MOs 

Định dạng: HTML 

http://www.gs1.org/helpdesk/ 

Phòng cộng đồng GPC  Mô tả: Đang làm việc trong các tài liệu liên quan đến GPC Đối 

tượng đích: Người thực hiện, Nhà phát triển phần mềm  

Định dạng: đa dạng 

Địa điểm:  http://community.gs1.org/apps/org/workgroup/gsmp_g_gpcbrg/ 

http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc
http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc
http://www.gs1.org/gdsn/gpc
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start
http://www.gs1.org/docs/gdsn/GS1_Global_Product_Classification.pdf
http://www.gs1.org/helpdesk/
http://community.gs1.org/apps/org/workgroup/gsmp_g_gpcbrg/
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9. Phụ lục: Các ví dụ về quy tắc GPC  
 

 

Quy tắc Định nghĩa/Giải thích Ví dụ 

Vùng phân biệt rộng Các sản phẩm được phân biệt ở mức rộng Trong các thiết bị gia dụng thì các thiết bị nội địa được phân 

chia tại mức cao từ các thiết bị nội địa nhỏ mà có vùng phân 

biệt rộng 

Vùng ứng dụng rộng Các sản phẩm có vùng ứng dụng khác nhau Trong các thiết bị gia dụng thì các thiết bị nội địa sử dụng 

cho mục đích nấu nướng được phân chia thành Hob (ngăn 

bên lò sưởi), lò, bếp nấu, v.v. ở mức thấp hơn, bởi các ứng 

dụng của chúng khác nhau. Thậm chí chúng được nhóm 

với nhau theo múc đích chung, một yêu cầu phân chia bổ 

sung được tạo ra cho mỗi vùng ứng dụng. 

Mục đích và cách sử dụng chung Chức cụ thể hơn của các sản phẩm được chứa 

trong nhóm riêng lẻ. Mục đích và cách sử dụng 

chung giúp cho việc quy định cách sử dụng của sản 

phẩm chính xác hơn. 

Trong các thiết bị gia dụng, các thiết bị nội địa sử dụng cho 

mục đích nấu nướng được phân chia từ chúng sử dụng cho 

mục đích làm mát bởi múc đích chung của hai thiết bị này là 

hoàn toàn khác nhau.  

Xử lý theo phương pháp tương tự Các sản phẩm được xử lý theo các phương pháp 

tương tự 

Xử lý và pha chế được xác định thông qua quá trình sản 

xuất, ví dụ: chế biến, nấu chín, làm khô, xử lý bằng muối 

v.v. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng có thể được phủ 

trong nước sốt hoặc được nhồi đầy. 

Chưa được xử lý hoặc chưa được pha chế được xác định: 

chưa được nấu chín, chưa được làm khô, chưa được chế 

biến, chưa được hun khói hoặc xử lý bằng muối, tuy nhiên 

có thể được phủ bằng nước sốt hoặc được nhồi đầy. 

Sử dụng và áp dụng giống nhau Các sản phẩm được sử dụng và/hoặc áp dụng 

tương tự 

Trong FMCG các sản phẩm thường được nhóm theo cách 

chúng được sử dụng hoặc áp dụng. Mỹ phẩm được phân 

chia theo cách sử dụng trên từng bộ phận: cơ thể, mặt, 

móng, v.v. 

Tài liệu và dạng tương tự Các sản phẩm là dạng hoặc nguyên liệu tương tự Đôi khi, dạng sản phẩm phụ thuộc vào phương pháp bảo 

quản, ví dụ: sữa tươi là chất lỏng, sữa bảo quản có chất 

lượng ổn định có thể đã khử nước. Tuy nhiên, các sản 

phẩm làm từ các nguyên liệu khác nhau yêu cầu các thuộc 
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tính khác nhau, do đó xác định một sự phân chia 

Có động cơ và không có động cơ Các sản phẩm sử dụng một nguồn năng lượng 

ngoài hoặc được thao tác bằng tay. 

Cưa có động cơ như là: cưa xích được phân chia từ cưa 

tay khi tập thuộc tính khác nhau được yêu cầu 

Các bộ phận thay thế Các sản phẩm được sử dụng duy nhất khi các bộ 

phận thay thế cho các sản phẩm khác tồn tại trong 

class 

Bàn chải đánh răng có động cơ đứng đầu không thể được 

sử dụng một mình và được sử dụng như các bộ phận thay 

thế của các bàn chải có động cơ 

Dự trữ/Bảo quản Các sản phẩm được dự trữ và bảo quản theo cách 

giống nhau 

Sự phân chia của tập hơp các sản phẩm làm từ bơ sữa do 

quy tắc này mà ra. Các Brick phải được thiết lập bởi kiểu 

bản quản. Hàng dễ hỏng (có thể/phải được để trong tủ 

lạnh). Đồ đông lạnh, Đồ bảo quản có chất lượng ổn định 

(được xử lý hoặc đóng gói để tăng vòng tiêu thụ) 

Các gói khác nhau Các sản phẩm được báo cùng nhau và bao gồm 

các sản phẩm chứa trong các brick, class, family, 

segment hoặc vertical riêng. 

Các sản phẩm như Rượu và các hợp chất từ phomat 

thường được đóng gói cùng nhau vào dịp giáng sinh hoặc 

rượu gin bán với thuốc bổ có thể hoặc không thể được 

đóng gói cùng nhau. Các sản phẩm với sức mua khác 

không được bao gồm trong nguyên tắc này 

Khác Các sản phẩm không thể được tạo ra trong lược đồ 

GPC hiện có. 

Các sản phẩm được đặt ở đây nếu không có chỗ cho chúng 

trong lược đồ GPC. Trong khi một đề xuất thay đổi được đệ 

trình thì brick trong class được chờ đợi này có thể được sử 

dụng như một vị trí nắm giữ tạm thời.  

Ứng dụng/Chức năng Trong các trường hợp sản phẩm có chức năng/ứng 

dụng đặc biệt , yêu cầu xem xét bổ sung. 

Các công cụ chung trong các Hardline phân chia các công 

cụ ở mức cao dựa vào việc chúng là các công cụ được vận 

hành bằng tay hay bằng động cơ. Trước khi quy tắc bao 

trùm lĩnh vực này được giới thiệu đây được xem là quy tắc 

ứng dụng/chức năng đặc biệt. Đây là quy tắc điều khiển sự 

phân chia của kiểu sản phẩm này.  

 


