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Các câu hỏi thường gặp về GPC 

1. GPC là gì? 

 Phân loại sản phẩm toàn cầu GS1 (GPC) là một hệ thống cung cấp cho cả hai bên 
đối tác quan hệ thương mại một ngôn ngữ chung để nhóm các sản phẩm theo cùng 
một cách. Nó đảm bảo rằng các sản phẩm được phân loại một cách chính xác và thống 
nhất, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thuật ngữ "sản phẩm" được sử dụng trong suốt 
hướng dẫn này chủ yếu đề cập đến sản phẩm vật lý, tuy nhiên GPC cũng được mở 
rộng tới các dịch vụ. 

Mục tiêu kinh doanh của GPC là: 

● Hỗ trợ các chương trình mua hàng bằng cách cho phép người mua chọn trước 
nhóm sản phẩm áp dụng  

● Cung cấp một ngôn ngữ chung để quản lý chủng loại, do đó đẩy nhanh phản 
ứng với các nhu cầu của người tiêu dùng  

● Là động lực mấu chốt  của Mạng lưới Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu  

● Sẽ là một hệ thống phân loại nòng cốt giữa các đối tác trao đổi thông tin 

1.1. GPC làm việc như thế nào? 

GPC là một hệ thống phân loại dựa trên quy tắc, bốn tầng để nhóm các sản phẩm 
.  
Bốn tầng là Segment, Family, Class, và Brick (với các thuộc tính và giá trị thuộc tính)  

Brick xác định một loại sản phẩm kết hợp ( Các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN)) 
phục vụ cho một mục đích chung, có hình dạng và vật liệu tương tự, và chia sẻ cùng 
một bộ thuộc tính loại. 

1.2.  Nền tảng của GPC là gì? 

Nền tảng của GPC được gọi là  “Brick” (Gạch).  Brick GPC xác định danh mục (loại) 
các sản phẩm tương tự với nhau.  

Sử dụng brick GPC như là một phần của GDSN đảm bảo sự nhận dạng chính xác các 
loại sản phẩm trên toàn chuỗi cung ứng mở rộng, từ người bán tới người mua. Brick có 
thể được đặc trưng tiếp tục bởi các thuộc tính brick và các giá trị thuộc tính. 

1.3. Sơ đồ  GPC là gì? 

Mục đích của sơ đồ GPC là thiết lập một sơ đồ phân loại sản phẩm linh hoạt, dựa 
trên một bộ quy tắc  toàn diện .  

GPC kết hợp các khối xây dựng chung (building block), nó vượt qua thực tiễn kinh 
doanh khác nhau và các hàng rào đa văn hóa.  
Nó phục vụ các nhu cầu doanh nghiệp tới doanh nghiệp đối với các chức năng tìm 
kiếm, xem xét, xuất bản (công bố) hoặc mô tả và đồng bộ hóa dữ liệu thông qua sự liên 
kết nhóm sản phẩm.  

1.4. 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 nhóm theo cùng một cách trên toàn cầu để đảm bảo hiệu quả đồng bộ hóa dữ 
liệu trong Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN).  

GPC tạo thuận lợi cho các quá trình sau: 

● Đăng ký vật phẩm  

●  Thuê bao (Subscription) 
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● Xác nhận giá trị (Validation) 

● Tìm kiếm  

● Công bố/ Sắp xếp phù hơp thuê bao (Publication/Subscription Matc) 

2. Quy tắc & Nguyên tắc GPC là gì ? 

● Tính mô đun (bộ phận lắp ghép)và tính linh hoạt của cấu trúc phân loại để đáp 
ứng các mục tiêu công nghiệp đối với GPC  

● Nhóm brick một cách hợp lý . Các logic đằng sau các sơ đồ phải được minh 
bạch.  

● Tất cả các thông tin phân loại phải được áp dụng đa năng, tức là thuật ngữ được 
sử dụng trong sơ đồ phải không có tính thiên vị văn hóa hay quốc gia.  

● Sơ đồ được xuất bản đầu tiên bằng tiếng Anh Oxford với một bảng chú giải thuật 
ngữ giải thích, giúp làm rõ cụ thể các mục. Cả hai sơ đồ và bảng thuật ngữ đang 
được phiên dịch sang các ngôn ngữ khác, gồm cả tiếng Anh-kiểu Mỹ  

● Sơ đồ phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập các  thông tin phân loại có 
liên quan, và cho phép nó được trình bày theo quan điểm mà ngành công nghiệp 
có thể chấp nhận.  

● Sơ đồ có thể bao gồm tất cả các sản phẩm trong dây chuyền cung cấp.  

● Bất kỳ thay đổi trong sơ đồ phân loại phải được thông báo trong báo cáo delta.. 

2.1. Nguyên tắc của Sơ đồ  GPC là gì ? 

• Sơ đồ GPC cung cấp một hệ thống phân cấp bốn tầng tùy chọn Segment, Family, 
Class và Brick (brick GPC có thể được sử dụng độc lập mà không phân cấp). Hệ thống 
phân cấp phải dễ hiểu /làm theo và cân bằng để tạo điều kiện tìm kiếm. 

• Mỗi cấp độ của sơ đồ được xác định nhờ các quy tắc và / hoặc các nguyên tắc, và cả 
quyết định của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các quy tắc áp dụng khác nhau tùy thuộc 
vào mức độ phân cấp 

• Các quy tắc kinh doanh áp dụng cho tất cả các cấp độ, hoặc các thực thể của sơ đồ, 

• Mỗi brick có thể được gán một hoặc nhiều thuộc tính, mỗi  thuộc tính brick có một bộ 
các giá trị thuộc tính brick có liên quan loại trừ lẫn nhau. 

2.2. Quy tắc kinh doanh chung GPC là gì? 

• Áp dụng các cấu trúc rõ ràng và nhất quán.. 

• Sử dụng thuật ngữ và cách viết không thiên kiến về văn hóa. 

• Áp dụng một quy ước đặt tên tiêu chuẩn hóa 

• Đảm bảo mỗi segment, family, class và brick  có độ bao phủ và phạm vi cần thiết, với 
khả năng thêm các giá trị mới phù hợp như đã được xác định. 

• Tránh tính chất mơ hồ thông qua các định nghĩa rõ ràng và ngắn gọn 

•  Cung cấp một sơ đồ chung và tiêu chuẩn hóa bằng cách bảo đảm rằng tất cả các sản 
phẩm được đặt vị trí một cách đơn nhất. 

• Một brick phải chứa, càng nhiều càng tốt, các sản phẩm có thể được đặc trưng bởi 
cùng một bộ các loại thuộc tính có liên quan đến sản phẩm đó. Những thuộc tính này 
phải đáp ứng các quy tắc thuộc tính GPC, và là một phần của các tiêu chuẩn toàn cầu. 
Trong trường hợp được coi là không thực hiện được, sự chia tách của các bộ sản 
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phẩm sẽ được xác định bởi đề xuất của ngành công nghiệp, phù hợp với các quy tắc 
GPC. 

• Sản phẩm được nhóm lại và bán cùng với nhau (trừ các bộ dụng cụ) sẽ được phân 
loại như các gói khác nhau.  Điều này áp dụng cho cấp độ Class, Family, và Segment 
của hệ thống phân cấp. Các gói khác nhau chỉ được tạo ra khi cần thiết. 
   
• Sơ đồ sẽ cho phép việc tạo ra một brick của một Class cụ thể để thu nhận các sản 
phẩm mà không thể ngay lập tức được đặt vào một brick hiện có hoặc các sản phẩm 
mà ngành công nghiệp xác định không nên chia ra. Những brick này được gọi là 'khác' 
( brick khác) . 

• Phân nhóm sản phẩm dựa trên thể chất vật lý của chúng chứ không phải là trên mục 
đích sử dụng. 

2.3. Nguyên tắc của hệ thống phân cấp GPC là gì? 

• Các brick (kết quả)cuối cùng phải được nhóm lại một cách nhất quán và hợp lý. 

• Thông tin về phân cấp phải được công nhận trên toàn cầu. 

• Các nhóm của hệ thống phân cấp phải thích hợp và phù hợp cho tất cả các chức 
năng tìm kiếm 

• Việc phân loại theo hệ thống cấp bậc phải linh hoạt. 

• Các hệ thống phân cấp phải  tạo ra mô tả các đặc tính của sản phẩm (chúng là cái gì) 
chứ không phải nó được bán theo kênh / ngành dọc nào hoặc mục đích sử dụng 
(chúng được sử dụng như thế nào). Điều này sẽ đảm bảo sản phẩm có sẵn trong các 
kênh / ngành dọc khác nhau có thể được phân loại và xác định một cách dễ dàng. 

2.4. Nguyên tắc của Brick GPC là gì? 

Các quy tắc dưới đây là các danh sách toàn diện đã được sử dụng cho các brick xuyên 
suốt các ngành dọc. Những quy tắc này không phải là 'chung' với ý nghĩa rằng chúng 
không phải thích hợp cho tất cả các segment. Chúng cần được sử dụng ở những nơi 
thích hợp. Điều này đảm bảo rằng những hướng dẫn này được áp dụng trong tất cả 
các segment có liên quan. 

• Khu vực khác biệt rộng rãi 

• Khu vực áp dụng rông rãi 

• Sản phẩm phục vụ  mục đích và sử dụng chung. 

• Chế biến các sản phẩm bằng cách sử dụng những phương pháp tương tự 

• Sản phẩm có hình dạng và vật liệu tương tự 

• Chia  tách giữa các sản phẩm làm bằng máy với sản phẩm thủ công 

• Phụ tùng thay thế sẽ được xếp loại vào một brick trong mỗi class. 

• Lưu trữ và bảo quản 

• Các gói khác loại.  

• “Khác” 

• Ứng dụng & Chức năng 

• Số Brick phải được quản lý 

• Chia sẻ cùng loại thuộc tính 

• Tên Brick phải được mở rộng và ổn định theo thời gian 
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2.5. Nguyên tắc của thuộc tính GPC là gì ? 

• Áp dụng toàn cầu, do đó không thiên vị đối với một nền văn hóa, khu vực hoặc quốc 
gia 

• Thích hợp, được công nhận và dễ hiểu đối với người sử dụng và công nghiệp (nó 
mang lại lợi ích gì ?) 

• Đơn nhất (ý định, định dạng, kỹ thuật) mục tiêu và loại trừ lẫn nhau - Bao gồm cả các 
thuộc tính và giá trị của nó. 

• Không quy định cụ thể. Nó là một phần của thông tin cần thiết trên toàn cầu, nhưng sẽ 
được điều chỉnh / quy định cho địa phương (ví dụ, hữu cơ, Chất lượng thực phẩm / 
công bố đảm bảo thực phẩm v.v...) 

• Thuộc tính cấp cao – liệu có người sử dụng yêu cầu hoặc mong đợi tìm kiếm, đăng ký 
hoặc công bố thông tin thông qua quan điểm này? Phương pháp tốt nhất cho bộ sưu 
tập là không nhất thiết công bố người dùng sẽ phải như thế nào (tức là phương pháp lý 
tưởng của bộ sưu tập có thể yêu cầu “chi tiết” hơn)  

• Danh sách  mã đơn nhất, toàn diện, và loại trừ lẫn nhau 

• Không có sự mập mờ trong bất kỳ mục / từ nào được sử dụng 

• Tất cả các thuộc tính GPC sẽ được mô tả để cho thấy những thông tin mà họ đang 
tìm kiếm để xác định là gì. Không có biến thể brick sẽ được sử dụng. 

2.6. Sự khác nhau giữa các thuộc tính brick GPC và các thuộc tính thương phẩm 
GDS  là gì? 

Trong thế giới mô tả sản phẩm, thuộc tính là một thuật ngữ phản ánh các yếu tố dữ liệu 
của một mô hình dữ liệu. Thuộc tính là một tính năng quy định kỹ thuật hoặc các đặc 
tính mô tả  thể chất, thành phần,  đặc điểm cấu trúc của một sản phẩm cụ thể (thuộc 
tính sản phẩm duy nhất) hoặc một nhóm sản phẩm (thuộc tính Brick).  

Phân loại  Thuộc tính (brick) GPC) 

Đối với mỗi brick, các thuộc tính brick có liên quan và các giá trị thuộc tính brick sẽ mô 
tả brick này để làm rõ mức độ chi tiết  

Các thành phần của các thuộc tính brick này là gì ? 

• Thuộc tính brick - một câu hỏi liên quan đến brick này 
• Giá trị thuộc tính brick - một danh sách lựa chọn  
Ví dụ: Nếu hữu cơ (nhóm sản phẩm công bố là hữu cơ hoặc không?)  
• 'Yes' (Có)( nhóm sản phẩm được tuyên bố là hữu cơ),  
• 'No' (Không) (nhóm sản phẩm không công bố là hữu cơ) hoặc  
• 'Unidetified’ (Không xác định) (Không xác định được nhóm sản phẩm được công bố là 
hữu cơ hay không.)  

Mô hình dữ liệu thương phẩm (GDS) 

Sử dụng các thuộc tính đã quy định liên quan đến một sản phẩm đơn như là một khuôn 
mẫu thông báo cho các đối tác kinh doanh. Mục đích là xây dựng các bộ dữ liệu cho tất 
cả các loại sản phẩm. Thuộc tính sản phẩm đơn là một đặc tính của sản phẩm được sử 
dụng để mô tả các đề nghị chào hàng  thương mại cho nhà bán lẻ. Mô hình dữ liệu 
thương phẩm thiết lập một khuôn khổ được áp dụng cho bất kỳ bên nào trong dây 
chuyền cung cấp, tức là các nhà cung cấp, các nhà bán lẻ, trao đổi, v.v... trên toàn cầu, 
để thông báo các yếu tố dữ liệu cần 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 trường/người giữ chỗ (Placeholders/fields) để thông báo các sơ 
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đồ phân loại có liên quan (tài sản) quan hệ đến các sản phẩm. Tuy nhiên, sơ đồ là một 
thực thể riêng biệt đối với mô hình vật phẩm, mối quan hệ là Brick của sản phẩm và các 
thuộc tính brick tiếp sau được thông báo trong khuôn khổ này. 

3. GPC được phát triển và duy trì như thế nào ? 

Các tiêu chuẩn GPC được cộng đồng phát triển thông qua Nhóm duy trì tiêu chuẩn 
GPC(Standards Maintenance Group  GPC-SMG GPC). Phù hợp với Quá trình quản lý 
tiêu chuẩn  toàn cầu (GSMP), các yêu cầu làm việc của GPC được cung cấp bởi cộng 
đồng để bắt đầu một quá trình quản lý thay đổi.  

Khi nhận được một yêu cầu công việc (Work Request -WR), nó được đánh giá xem liệu 
thuộc tính này có là một phần của thương phẩm không (được phân phối thông qua Từ 
điển dữ liệu toàn cầu), hoặc là một phần của Brick GPC (như là một "Thuộc tính"). Một 
bộ quy tắc cụ thể sẽ xác định việc phân chia này. Một loạt các câu hỏi sẽ được áp dụng 
cho mỗi Yêu cầu công việc GPC (WR GPC). 

Nếu bạn quan tâm đến tham gia GPS AMG và tham gia vào quá trình phát triển GPC, 
hãy làm theo các bước sau: 

1. Tư cách thành viên GSMP  

2. Chính sách sở hữu trí tuệ 

3. Các nhóm Opt-In / Điều lệ : Read Only Version; E-Sign Version or Automatic 
Opt-In 

4. Tham gia nhóm này tại đây (Community Room Link): Click vào đây 

4.  GPC được công bố (xuất bản )như thế nào ? 

GPC đã thông qua một phương pháp xuất bản nhằm tới cả Pool dữ liệu GDSN và 
Cộng đồng đối tác thương mại nói chung.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hai loại độc giả này, GPC được công bố trong 3 định 
dạng khác nhau: 

• Các file GPC cụ thể (Pool dữ liệu)  - một tập hợp các file được sử dụng đặc biệt bởi 
GPC để tạo điều kiện tích hợp (hòa nhập) pool dữ liệu. 

• Cộng đồng đối tác thương mại  

• Các Tiêu chuẩn GPC - một loạt các tài liệu, tờ rơi, và các file XML. Những file này 
được đóng gói như các file zip cá nhân và được tổ chức tại Trung tâm kiến thức GS1 
nhờ Segment 

•GPC Browser (Trình duyệt GPC) – Một cơ sở dữ liệu Web cụ thể của GPC cho phép 
trình duyệt web hệ thống phân cấp GPC 

5. GPC được áp dụng  và tích hợp vào trong GDSN như thế nào? 

Áp dụng  GPC trong GDSN 

Mã Brick GPC phải được cung cấp bắt buộc trong mạng này cho một sản phẩm sẽ 
đăng ký. 
• Mạng sẽ xác nhận mã đó dựa vào danh sách sản xuất các mã brick GPC hợp lệ trong 
GDSN. 

•  Mã hợp lệ bao gồm các mã  GPC đã được công bố hoặc "8 nines" đó là một mã tạm 
thời cho các segment còn chưa được phát triển hoặc cho các sản phẩm mới mà không 
phù hợp với với các sơ đồ hiện có. 

• Mạng sẽ không / không thể xác nhận tính hợp lệ nếu mã được sử dụng là hợp lệ 
trong bối cảnh (tức là mã  Brick này là hợp lệ cho sản phẩm này) 

http://www.gs1.org/gsmp/participation
http://www.gs1.org/docs/ip/GS1_Intellectual_Property_Policy.pdf
http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gsmp/GSMP%20Global%20Product%20Classification%20(GPC)%20SMG%20v2%20-%20Review%20Version.pdf
https://gs1ipadmin.echosign.com/public/hostedForm?formid=GFP76N257I5J
http://www.gs1.org/docs/ip/GS1_Automatic_Participation_Commitment_(Opt-In_Agreement).pdf
http://www.gs1.org/docs/ip/GS1_Automatic_Participation_Commitment_(Opt-In_Agreement).pdf
http://community.gs1.org/apps/org/workgroup/gsmpgpcsmg/join.php?gid=245&pid=2976
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Loại mã được cấp phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh (TP) và các 
giải pháp nhà cung cấp dịch vụ (SP) 

• Các TP (đối tác kinh doanh)sẽ thực hiện mọi nỗ lực để tìm mã chính xác. 

• Nếu không thể tìm thấy mã chính xác, họ phải sử dụng "8 nines" (tám số chín) cho 
đến khi có sẵn một mã thích hợp. 

• Bước tiếp theo sẽ là đệ trình một WR (Yêu cầu công việc), giám sát tiến độ, và khi 
nào có sẵn một mã thích hợp thì, cập nhật hệ thống của họ 

• Sơ đồ GPC chỉ có thể phát triển khi nhận được WRS (các yêu cầu công việc). Mỗi 
WR được xử lý riêng rẽ và do đó, các loại có thể tách ra tiến hóa bất cứ lúc nào. Đây là 
động lực đằng sau của chiến lược phát hành công bố của GPC, trong đõ cấm các số 
phiên bản. Mỗi công bố được ghi dấu ngày tháng.  

Tích hợp GPC trong GDSN 

Sau khi hoàn thành một công bố GPC (hai lần mỗi năm). Nhà cung cấp dịch vụ GPC 
(SP) gửi GDSN hai file ;  
• XML Schema  ¬–  Một ảnh chụp nhanh đầy đủ tất cả các nút hoạt động trong tất cả 
các tiêu chuẩn đã xuất bản  trong sơ đồ GPC tại thời điểm công bố. Mục đích của tài 
liệu này là cung cấp một cái nhìn đầy đủ và chính xác về những gì đang có trong Sơ đồ 
GPC tại điểm xuất bản- 
• XML Delta ¬–  Một tài liệu XML có chứa tất cả những thay đổi giữa các công bố (ấn 
phẩm) hiện tại so với trước. Mục đích của tài liệu này là để cho phép thay đổi / cập nhật 
tự động dữ liệu GPC chứa trong GDSN 
GDSN sẽ tích hợp / xử lý các tài liệu XML Delta 
XML Delta xác định các thay đổi đối với sơ đồ GPC bằng cách xác định các loại thay 
đổi bằng cách sử dụng mã thay đổi và mức độ thay đổi (Segment, Family, Class, vv). 

6. Các sản phẩm còn chưa được phân loại được đặt trong sơ đồ GPC như thế 
nào ? 

 Mã Brick GPC tạm thời: '99999999 'đượcsử dụng cho các sản phẩm mà không thể 
phân loại được trong Sơ đồ phân loại sản phẩm toàn cầu GS1.  
Nó được dùng như là một nơi tạm giữ các sản phẩm, không thể phân loại trong các 
segment hiện tại của các sơ đồ do sự tiến hóa hiện tại của nó.  
Nó loại bỏ tất cả các sản phẩm mà có thể được phân loại trong Sơ đồ phân loại sản 
phẩm toàn cầu GS1 đã công bố (xuất bản). 

Người dùng được khuyến khích chấm dứt sử dụng các mã brick tạm thời ngay sau khi 
phân loại GPC cần thiết bắt đầu có sẵn. 

7. Có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn GPC ở đâu ? 

Bạn có thể tải về hoặc duyệt qua các thành phần (Segment, Family, Class, Brick và 
thuộc tính) của sơ đồ GPC hiện thời tại  http://www.gs1.org/gsmp/kc / GPC 
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