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Sự không thừa nhận
Theo chính sách về bảo vệ thương hiệu của mình, GS1 tìm cách tránh các cáo buộc về
quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc yêu cầu các bên tham gia Nhóm làm việc viết tài
liệu này đồng ý cung cấp cho các tổ chức GS1 thành viên giấy phép bản quyền miễn
phí vì điều khoản này được quy định trong chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của GS1.
Hơn thế nữa, cần lưu ý khả năng đối với việc thực hiện một hay nhiều đặc tính của tài
liệu này có thể trở thành chủ đề của một bằng sáng chế hay quyền sở hữu trí tuệ khác
không liên quan đến một sự khiếu nại cần thiết. Tất cả bằng sáng chế hay quyền sở
hữu trí tuệ khác không là chủ đề thực hiện nghĩa vụ cấp phép của GS1. Hơn thế nữa,
thỏa thuận cấp phép được cung cấp theo chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của GS1
không bao gồm quyền về sở hữu trí tuệ và bất kì cáo buộc nào của bên thứ ba không
tham gia vào nhóm làm việc.
Tương tự như vậy, GS1 khuyến nghị bất kì tổ chức nào đang xây dựng việc thực hiện
được thiết kế để phù hợp với tài liệu này phải xác định liệu có hay không các chủ đề có
thể bao gồm việc thực hiện đặc thù mà tổ chức đang xây dựng phù hợp với tài liệu này
và liệu có cần hay không một giấy phép theo bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ
khác. Phải xác định nhu cầu cần cấp phép như vậy trong khi xem xét chi tiết hệ thống
đặc thù do tổ chức thiết kế có tham khảo ý kiến luật sư bằng sáng chế của mình.
Mặc dù rất cố gắng để đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn GS1 nêu
trong tài liệu này là đúng đắn, GS1 và bất kì bên nào khác tham gia vào viết tài liệu này
TUYÊN BỐ rằng tài liệu này được cung cấp nhưng không bảo đảm, không được thể
hiện hoặc hàm ý, liên quan đến bất kì vấn đề nào, bao gồm nhưng không hạn chế đến
sự chính xác hoặc khả năng thương mại hóa, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kì sự hư
hỏng hoặc mất mát nào liên quan đến hoặc là kết quả của việc sử dụng tài liệu này.
Tài liệu này có thể được thay đổi, theo sự phát triển của công nghệ, những thay đổi
trong các tiêu chuẩn, hoặc các yêu cầu pháp lý mới. GS1 không chịu trách nhiệm đối
với việc sử dụng tài liệu này, đối với bất kì sai lỗi nào có thể xuất hiện trong tài liệu,
cũng như không cam kết cập nhật thông tin nêu trong tài liệu này.
GS1 và logo GS1 là nhãn hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL.
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Phụ lục A: căn cứ kĩ thuật để xây dựng dữ liệu được liên kết về
sản phẩm
1

Lời giới thiệu

1.1 Mục đích của tài liệu
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn đối với việc ghi vào trang web hiện thời dữ
liệu có cấu trúc để máy đọc, về sản phẩm hoặc về việc chào hàng sản phẩm.
“Dữ liệu về sản phẩm” đề cập đến thông tin mô tả sản phẩm như tên, kích
thước vật lý, thành phần, sử dụng được đề nghị v.v… “Dữ liệu có cấu trúc”
đề cập đến dữ liệu không chỉ phi văn bản định dạng tự do mà hơn thế còn
được tổ chức thành các đơn vị dữ liệu riêng, thường có tên là “yếu tố dữ liệu”
hoặc “thuộc tính” và những yếu tố dữ liệu giống nhau sẽ được sử dụng theo
một cách thức thống nhất để mô tả nhiều sản phẩm khác nhau. Dữ liệu có
cầu trúc về sản phẩm thường được gọi là “dữ liệu chủ về sản phẩm”, thuật
ngữ “chủ” đưa ra giả thuyết rằng dữ liệu như vậy là căn cứ cho nhiều nhiệm
vụ xử lý dữ liệu khác nhau có thể cần đến để hiểu các thuộc tính của một
sản phẩm. Những nhiệm vụ như vậy bao gồm các mục tiêu chủ yếu về giá
trị đối với hoạt động kinh doanh (các ứng dụng “nội bộ” hoặc “B2B”) và thậm
trí còn là các mục tiêu về giá trị đối với khách hàng (các ứng dụng “B2C”).
Trong nhiều năm, GS1 đã có tiêu chuẩn xác định dữ liệu chủ về sản phẩm,
phần lớn là tiêu chuẩn về Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu Global Data
Synchronisation Network (GDSN). Những tiêu chuẩn này bao gồm định nghĩa
về hàng ngàn thuộc tính dữ liệu sản phẩm, tiêu chuẩn phân loại sản phẩm
toàn cầu Global Product Classification (GPC) và tiêu chuẩn trao đổi B2B về
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dữ liệu chủ sản phẩm qua mạng internet công cộng. Tuy nhiên, các tiêu
chuẩn nêu trên chỉ có mục tiêu chính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng B2B
trong phạm vi chuỗi cung ứng, đặc biệt là sự trao đổi dữ liệu chủ về sản
phẩm từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ nhằm tự động hóa hàng loạt quá trình
kinh doanh trong quá trình đặt hàng – đến – thanh toán giữa các bên này.
Ngược lại, tài liệu Hướng dẫn thực hiện GS1 SmartSearch tập trung vào dữ
liệu có cấu trúc để sử dụng trong ứng dụng B2C. Có sự khác biệt cơ bản giữa
ứng dụng B2C và các loại ứng dụng B2B theo hướng mà GDSN nhằm tới:
- Bộ thuộc tính dữ liệu được yêu cầu bởi các ứng dụng B2C khác với các thuộc
tính dữ liệu B2B mặc dù tính phổ biến có những phạm vi quan trọng;
- Cách tiếp cận đến việc chuyển cấu trúc dữ liệu cho ứng dụng B2C dựa vào
mô hình tương tác mở của World Wide Web, không dựa vào cách tiếp cận
đóng từ điểm – đến – điểm trong GDSN;
- Ứng dụng B2C yêu cầu tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.
Vấn đề tổng thể cung cấp dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm cho ứng dụng B2C
gồm rất nhiều khía cạnh. Tài liệu này tập trung cụ thể về cách có thể nhúng
dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm như thế nào vào các trang web công cộng
thể hiện sản phẩm và thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn
khác của GS1 giải quyết các khía cạnh khác đối với vấn đề B2C; Ví dụ, tiêu
chuẩn nguồn dữ liệu đáng tin cậy của GS1 tập trung vào việc phân phối dữ
liệu B2C cho nhà cung cấp ứng dụng Internet thông qua một mạng lưới được
biết đến là "các nhà tập hợp dữ liệu" hành động như đầu mối phân phối dữ
liệu về sản phẩm từ nhiều chủ sở hữu thương hiệu.
Phương pháp kỹ thuật được mô tả trong tài liệu này, ngược lại, dựa trên:
- Định dạng mô tả nguồn (Resource Description Format - RDF) làm ngôn ngữ
để diễn tả cấu trúc dữ liệu;
- Schema.org và từ vựng GS1 để công khai dữ liệu có cấu trúc.
- JSON-LD (JavaScript Object Notation để kết nối dữ liệu) làm cú pháp mà
máy đọc được để mã hóa dữ liệu có cấu trúc thành định dạng có thể dễ dàng
nhúng vào trang web. So với cú pháp thay thế cho RDF (bao gồm Microdata,
RDFa và Microformats), JSONLD có lợi thế cho phép dữ liệu có cấu trúc được
chèn vào một trang web hiện thời như một khối văn bản duy nhất.
Những công nghệ này cho phép dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm được chèn
trực tiếp vào các trang web công cộng-nơi có sẵn cho mọi ứng dụng sử dụng
trang web. Điều này cho phép nhà xuất bản trang web phân phối dữ liệu sản
phẩm trực tiếp cho người dùng web.
Cách tiếp cận dữ liệu tổng hợp của Nguồn GS1 (GS1 Source) và cách tiếp
cận trang web mô tả trong tài liệu này được bổ khuyết. GS1 Source được
thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khi việc truy cập dữ liệu sản
phẩm về một phạm vi lớn các sản phẩm cần phải có độ tin cậy, có thẩm
quyền. Ví dụ như ứng dụng di động quét mã vạch hoặc tìm kiếm sản phẩm.
Cách tiếp cận trang web mô tả trong tài liệu này được thiết kế để đáp ứng
nhu cầu của các ứng dụng cần phải hiểu sâu về nội dung của một trang web
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cụ thể khi mà ứng dụng xảy ra sẽ được sử dụng. Các công cụ tìm kiếm web
như Google, Bing v.v… là những ví dụ quan trọng về ứng dụng đó; các trang
web truyền thông xã hội, động cơ mua sắm và các ứng dụng đang nổi khác
là các ví dụ thêm. Trong khi mục đích cuối cùng nhằm hướng dẫn kĩ thuật,
tài liệu này còn bao gồm phần nền tảng và động lực kinh doanh.
1.2
Đối tượng sử dụng tài liệu?
Chủ sở hữu nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà bán lẻ, Công ty Quảng cáo và Nhà
chiến lược Tối ưu hóa Động cơ Tìm kiếm (Search Engine Optimisation - SEO)
có thể hưởng lợi từ việc cung cấp dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm và dịch vụ
sản phẩm để cải thiện khả năng hiển thị / khả năng phát hiện sản phẩm hoặc
dịch vụ này trên web. Lợi ích ngắn hạn bao gồm các kết quả tìm kiếm như "
các trích xuất thông tin phong phú – rich snippets" được thể hiện bởi các
công cụ tìm kiếm như Google và Bing, và sự công nhận sản phẩm bởi các
diễn đàn truyền thông xã hội đã được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý dữ liệu có
cấu trúc. Tuy nhiên, việc cung cấp dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm và dịch
vụ từ nguồn tin đáng tin cậy (chẳng hạn như chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhà
bán lẻ) cũng được dùng để xây dựng nền tảng dữ liệu của Dữ liệu được liên
kết có thể hỗ trợ một lượng lớn các ứng dụng điện thoại thông minh mới (ứng
dụng) có liên quan tới sản phẩm và cung cấp cho người tiêu dùng các thông
tin họ cần để:
■ Chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của họ
■ Truy cập dịch vụ, chẳng hạn như sổ tay hướng dẫn, công thức nấu ăn,
hướng dẫn xử lý sự cố, đăng kí bảo hành, thông tin về các sản phẩm liên
quan, phụ kiện và hàng tiêu dùng.
Phần 2 cung cấp thêm chi tiết về các động lực kinh doanh để thực hiện.
1.3 Giới thiệu ngắn gọn Dữ liệu được liên kết về sản phẩm và dịch vụ
Dữ liệu chủ về sản phẩm có thể được coi là thông tin kết nối sản phẩm với
Mã toàn cầu phân định thương phẩm (Global Trade Item Number - GTIN) của
nó, tên thương hiệu, tên sản phẩm, mô tả, trọng lượng tịnh, dữ liệu kĩ thuật,
danh sách thành phần hoặc chất liệu tổng hợp, thông tin dinh dưỡng, hướng
dẫn sử dụng sản phẩm v.v… Một số đặc tính thường có thể áp dụng chung
cho tất cả các sản phẩm. Đặc tính khác (như thông tin dinh dưỡng) chỉ áp
dụng đối với các loại sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như sản phẩm là đồ uống/
thuốc lá/ thực phẩm.
Công nghệ Dữ liệu được liên kết cung cấp cơ chế trao đổi và liên kết dữ liệu
có cấu trúc như vậy về sản phẩm trên web. Trong Dữ liệu được liên kết, mỗi
mối quan hệ giữa một điều và một thuộc tính mô tả điều đó được thể hiện
như bộ ba (triple) yếu tố: Đối tượng (Subject) – Vị từ (Predicate) – Bổ ngữ
(Object); Ví dụ, "Sản phẩm Acme Widget (đối tượng) có trọng lượng tịnh (vị
từ) 6,8 kg (bổ ngữ)." Ngôn ngữ máy tính chính thức để thể hiện thông tin
dưới hình thức này được gọi là Định dạng Mô tả Nguồn (Resource Description
Format - RDF) và mỗi cặp mối quan hệ Đối tượng – Vị từ - Bổ ngữ đơn giản
được gọi là một "RDF Triple."
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Acme
Widget

có trọng lượng tịnh

Đối tượng

Vị từ

6.8 kg
Bổ ngữ

Mục tiêu của một RDF Triple có thể là đối tượng của một RDF Triple khác. Ví
dụ: “Sản phẩm Acme Widget (đối tượng) có thể tương thích với (vị từ) thùng
đựng Acme Widget màu xanh (bổ ngữ)”. Mục tiêu ở đây (thùng đựng) có thể
là đối tượng của nhiều RDF Triple khác có thông tin về thùng đựng.

có trọng lượng
tịnh 2,3 kg

tương thích với

Acme
Widget

có trọng lượng
tịnh 6,8 kg

Sức mạnh của Dữ liệu được liên kết phát sinh không chỉ từ khả năng liên kết
các RDF Triple với nhau, mà còn bởi vì liên kết RDF Triples có thể đến từ
nhiều nguồn. Ví dụ, nhà sản xuất của Acme Widget có thể xuất bản RDF
Triples như minh họa ở trên, và một cách độc lập nhà bán lẻ cũng có thể xuất
bản RDF Triples khác về "Sản phẩm Acme Widget (đối tượng) là ở trong kho
(vị từ) tại cửa hàng WidgetMart # 23 (bổ ngữ)". Thông tin về sản phẩm được
nhà sản xuất công bố hiện liên kết với thông tin về sản phẩm có sẵn do nhà
bán lẻ công bố.

có trọng lượng
tịnh 2,3 kg

tương thích với

Acme
Widget

Dữ liệu công bố
bởi Acme

có trọng lượng
tịnh 6,8 kg

có địa chỉ
ở trong kho tại
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Khi muốn cung cấp dữ liệu có cấu trúc này theo cách máy đọc được, cần phải
sử dụng HTTP URI để xác định Đối tượng, Vị từ và bất kỳ Bổ ngữ nào không
phải là một giá trị đơn giản như chuỗi văn bản, ngày tháng / thời gian hoặc
con số. Chúng tôi sử dụng từ vựng web hay bản thể học để chọn khái niệm,
danh mục hoặc 'lớp' và thuộc tính gắn liền, các thuộc tính hoặc sự 'mô tả'
được định nghĩa trong từ vựng web hoặc các bản thể học, mỗi vấn đề gắn
liền với một HTTP URI cho một sự mô tả hoặc một lớp cụ thể.
Đối với Đối tượng là “sự thực” về sản phẩm hoặc dịch vụ sản phẩm, chủ
thương hiệu/ nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ cần tạo ra HTTP URI trên cơ sở
một trong số các tên miền đã đăng kí của riêng họ. HTTP URI để Mô tả thường
lấy từ từ vựng web hay bản thể học hiện có như Schema.org, GoodRelations
hoặc từ vựng web GS1, nhằm để sử dụng các thuộc tính đặc thù (ví dụ như
giá tiền, trọng lượng, mô tả) đã được định nghĩa trong cuốn từ vựng hay bản
thể học nêu trên. Phần 3.1 và 3.2 giải thích việc chủ thương hiệu/ nhà sản
xuất và nhà bán lẻ có thể hình thành HTTP URI để phân định sản phẩm hoặc
dịch vụ sản phẩm là Đối tượng của “sự thực” như vậy.
Có thể sử dụng định dạng mô hình (markup) như JSON-LD, RDFa hay
Microdata để nhúng dữ liệu có cấu trúc vào trang web. Sau đó cần cung cấp
trực tiếp hoặc nhúng Dữ liệu được liên kết trong phạm vi trang web hiện có.
1.4 HTTP URIs Dữ liệu được liên kết
Phải nghiên cứu các chú thích dưới đây làm cơ sở cho cả hai phần này.
Có thể sử dụng HTTP URI để phân định cả hai nguồn thông tin (như trang
web) và nguồn phi thông tin (như sản phẩm, con người, địa điểm và tổ chức
trong thế giới thực). Đối với một HTTP URI đã có, việc truy cập thông tin đơn
giản chỉ bằng việc đánh dấu yêu cầu HTTP (yêu cầu web). Ngoài những điều
được quy định trong tiêu chuẩn URI, cấu trúc và cú pháp của một HTTP URI
là không rõ ràng tức là bằng việc chỉ xem xét URI, thường sẽ không thể biết
liệu HTTP URI có phục vụ phân định nguồn thông tin (như trang web) hay
nguồn phi thông tin (như sản phẩm thực) hay không.
Công nghệ Dữ liệu được liên kết sử dụng HTTP URI để phân định các nguồn
thông tin (như trang web hay sưu tầm thực tế về sản phẩm) và cho phép
khôi phục các nguồn thông tin này thông qua yêu cầu web. Công nghệ Dữ
liệu được liên kết còn sử dụng HTTP URI để thể hiện thực tế về sự vật trong
thế giới thực; Thực tế thể hiện qua RDF triples bao gồm Đối tượng, Vị từ, Bổ
ngữ. Đối tượng là chủ đề về cái mà thực tế được thể hiện. Vị từ thể hiện
thuộc tính riêng biệt của Đối tượng hoặc mối quan hệ của nó với đối tượng
khác. Bổ ngữ thể hiện giá trị của Vị từ đã định, có thể là một giá trị bằng chữ
đơn giản như một chuỗi văn bản, ngày giờ hay con số - hoặc một mục tiêu
dữ liệu phức tạp có nhiều thuộc tính hơn về bản thân nó. Ví dụ rất đơn giản
về một mục tiêu dữ liệu phức tạp là Loại phép đo (MeasurementType) gồm
một giá trị bằng số và một đơn vị đo.
Khi muốn viết thông tin thực về sản phẩm hoặc dịch vụ sản phẩm, ý tưởng
hay là chọn một HTTP URI mà có thể sử dụng làm Đối tượng của một số RDF
triples. Một HTTP URI như vậy sẽ thể hiện nguồn phi thông tin; Nó thể hiện
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chính bản thân sản phẩm. Việc sử dụng HTTP URI có nghĩa là thông qua yêu
cầu web có thể khôi phục (không tham chiếu) một nhóm RDF triples có HTTP
URI đó làm Đối tượng (hay có thể làm Mục tiêu) và người sử dụng khác còn
có thể dùng lại cùng HTTP URI đó khi cần viết về một Đối tượng tương tự. Ví
dụ: chủ thương hiệu có thể hình thành HTTP URI cho mỗi giá trị GTIN sản
phẩm của anh ta và nhà bán lẻ bán sản phẩm này có thể trích dẫn đúng
nguyên văn những HTTP URI này khi họ viết về dịch vụ của họ cho sản phẩm
đó. Theo cách này, nhà bán lẻ có thể viết Dữ liệu được liên kết thể hiện dịch
vụ sản phẩm riêng biệt bao gồm một sản phẩm đặc thù từ một người chủ
thương hiệu hay một nhà sản xuất cụ thể nào đó. Cũng theo cách này, nhà
bán lẻ không nhất thiết phải tái tạo hay nhúng tất cả thông tin thực tế về
sản phẩm đã được chủ thương hiệu xác nhận vì những thông tin này thường
có thể được khôi phục lại thông qua yêu cầu web về HTTP URI do chủ thương
hiệu tạo ra.
2
Động lực kinh doanh đối với việc triển khai Dữ liệu Kết nối về
sản phẩm
2.1 Tại sao tôi phải giới thiệu dữ liệu có cấu trúc trên web site của
tôi?
Có một số động lực khác nhau đối với việc đưa dữ liệu có cấu trúc lên web
site của bạn. Các động lực phổ biến nhất là:
-

-

Cung cấp cho người tiêu dùng cách truy cập dễ dàng hơn đến thông tin
về sản phẩm và dịch vụ sản phẩm của bạn thông qua các kết quả tìm
kiếm được nâng cao và “các trích xuất thông tin phong phú”.
Thể hiện thông tin về sản phẩm và dịch vụ sản phẩm của bạn theo cách
tạo thuận lợi cho các ứng dụng và ứng dụng điện thoại di động sử dụng
thông tin đó.
Thể hiện thông tin theo cách tạo thuận lợi cho việc liên kết thông tin đó
với các nguồn thông tin khác về cùng một sản phẩm ví dụ như việc liên
kết thông tin từ chủ thương hiệu, nhà bán lẻ, người tiêu dùng và các bên
khác.
Đưa ra cách liên kết giữa sản phẩm hữu hình và sự phân định nó trên
web (thông qua biện pháp dùng mã QR và quét mã bằng điện thoại di
động).

2.2

Đây có phải là công nghệ mới?

Không. Rất nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ đã giới thiệu dữ liệu có cấu trúc
lên website của họ nhằm củng cố kết quả tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ sản
phẩm của họ. Tài liệu Từ vựng Web GS1 sử dụng công nghệ hiện có này để
mở rộng phạm vi thuộc tính sản phẩm có thể đưa lên trang web của bạn
thông qua việc tái sử dụng các định nghĩa tiêu chuẩn hiện có trong từ điển
dữ liệu GS1 và phân loại sản phẩm toàn cầu.
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2.3 Tại sao GS1 lại liên quan và tại sao GS1 đã xây dựng Từ vựng
Web GS1?
Qua nhiều năm, cộng đồng GS1 đã xây dựng các phương thức tiêu chuẩn để
thể hiện thông tin sản phẩm nhằm hỗ trợ thành viên giới thiệu sản phẩm mới
và quản lý chuỗi cung ứng đầu cuối (end-to-end) của họ theo khả năng. Phát
kiến GS1 SmartSearch đã được xây dựng để tạo thuận lợi cho việc sử dụng
các tiêu chuẩn hiện có này để thể hiện trực tiếp thông tin sản phẩm trên
trang web cho người tiêu dùng. Dự đoán Từ vựng Web GS1 về thông tin sản
phẩm sẽ tạo thuận lợi cho chủ thương hiệu và nhà bán lẻ mô tả đặc tính sản
phẩm chi tiết đầy đủ hơn so với những gì họ có thể làm trong hiện tại thông
qua việc sử dụng các công nghệ hiện hành như schema.org hay
GoodRelations. Bằng việc sử dụng các mã phân định và sự phân loại theo
GS1 (GTIN và GPC), dự đoán người sử dụng sẽ được tạo thuận lợi cho việc
liên kết dữ liệu sản phẩm và các dịch vụ khác giữa nhà bán lẻ, nhà sản xuất,
nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và các bên khác.
2.4 Tôi đã dùng Schema.org để mô tả sản phẩm của tôi. Tại sao tôi
lại phải sử dụng Từ vựng Web GS1?
Từ vựng Web GS1 nhằm để bổ sung đầy đủ cho các bản thể luận hiện có. Dự
đoán các trang web sẽ sử dụng cả hai (bạn có thể sử dụng cả hai trong phạm
vi cùng trang). Lý do sử dụng Từ vựng Web GS1 là:
•

•

Từ vựng Web GS1 chi tiết hơn nên sẽ tạo thuận lợi cho việc xác nhận
thực tế hơn về sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm của bạn. Ví dụ:
Từ vựng Web GS1 hoàn toàn được căn chỉnh với quy định mới nhất của
EU về việc tiết lộ thông tin sản phẩm trên mạng cho khách hàng (EU
1169/2011).
Các thuộc tính trong phạm vi Từ vựng Web GS1 được lấy trực tiếp từ thuật
ngữ chuẩn của GS1, sẽ hỗ trợ cho các công ty đang sử dụng tiêu chuẩn
GS1.

Lưu ý rằng khi một thuộc tính trong Từ vựng Web GS1 đã có trong phạm vi
Schema.org thì điều này sẽ được thể hiện thông qua việc sử dụng (công bố
‘tương tự’) (‘sameAs’ statement) để đưa ra phép ánh xạ giữa các thuật ngữ.
2.5 Lợi ích gì cho chủ thương hiệu và nhà sản xuất?
Chủ thương hiệu có thể hưởng lợi từ Dữ liệu được liên kết vì điều này sẽ đảm
bảo rằng sản phẩm của họ là rất dễ thấy trên web (bao gồm thông tin về
quy định kĩ thuật, thành phần, dinh dưỡng của sản phẩm, sức khỏe, sự cấp
phép về môi trường và đạo đức cũng như đường liên kết đến các trang dữ
liệu kĩ thuật, sổ tay hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến). Thông qua việc sử dụng
công nghệ Dữ liệu được liên kết, nhà sản xuất nhỏ đưa ra các sản phẩm thích
hợp đặc biệt có thể đạt được độ rõ ràng cho sản phẩm của họ trên web tương
tự như nhà sản xuất lớn hơn đưa ra các sản phẩm đa phần trên thị trường.
Bằng việc sử dụng Dữ liệu có cấu trúc, nhà sản xuất và chủ thương hiệu có
thể giúp cho người tiêu dùng có khả năng truy cập trực tiếp đến thông tin
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sản phẩm của họ một cách rõ ràng và có thẩm quyền, vì vậy sẽ làm giảm rủi
ro khi người tiêu dùng chỉ dựa vào thông tin có tiềm năng chất lượng thấp
hay thông tin thiếu chính xác/ lỗi thời từ các nguồn khác.
Hơn nữa, bằng việc cung cấp dữ liệu dồi dào có cấu trúc về sản phẩm và khả
năng cung cấp sản phẩm, chủ thương hiệu có thể cải thiện tính tự thị cho
tiêu chí tìm kiếm mà người tiêu dùng đang sử dụng để tìm kiếm và chọn sản
phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ; khả năng mở của dữ liệu dồi dào có
cấu trúc sẽ tạo thuận lợi cho một phạm vi ứng dụng mới cho người tiêu dùng
để tìm kiếm và so sánh sản phẩm – những ứng dụng này có thể ở dạng ứng
dụng trên điện thoại thông minh hoặc ứng dụng cho người tiêu dùng trong
cửa hàng. Việc này lần lượt có thể cung cấp cho chủ thương hiệu thông tin
về ứng xử và thị hiếu của người tiêu dùng nhờ đó sẽ tạo thuận lợi cho họ cải
thiện được sản phẩm của mình tập trung vào việc cải tiến các tiêu chí quan
tâm đến người tiêu dùng (ví dụ các quy định kĩ thuật của sản phẩm cụ thể
hoặc sự công nhận về môi trường/ đạo đức).
2.6

Lợi ích gì cho nhà bán lẻ?

Nhà bán lẻ có thể hưởng lợi từ công nghệ Dữ liệu được liên kết bằng việc
đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm của họ là rất dễ thấy trên web (bao
gồm thông tin chi tiết về khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt, tính sẵn có, sự xem
xét và đánh giá của khách hàng, cơ hội bán hàng nhanh cho các sản phẩm
và phụ kiện liên quan). Có thể sử dụng Dữ liệu được liên kết để cung cấp trải
nghiệm khách hàng nâng cao trên web và thông qua các ứng dụng trên điện
thoại thông minh của nhà bán lẻ hoặc các ứng dụng cho người tiêu dùng
trong kho. Ví dụ, một vài nhà bán lẻ đã xây dựng ứng dụng số về danh mục
đi chợ tạo thuận lợi cho khách hàng có sự chọn lựa thông minh về sản phẩm
dựa trên nhu cầu ăn kiêng cá nhân, hoặc sở thích về các vấn đề về sức khoẻ,
môi trường hoặc đạo đức của họ.
Hơn nữa, bằng việc cung cấp dữ liệu dồi dào có cấu trúc về sản phẩm và khả
năng cung cấp sản phẩm, nhà bán lẻ có thể có được tính tự thị cho tiêu chí
tìm kiếm mà người tiêu dùng đang sử dụng để tìm kiếm và chọn sản phẩm
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ; khả năng mở của dữ liệu dồi dào có cấu
trúc sẽ tạo thuận lợi cho một phạm vi ứng dụng mới cho người tiêu dùng để
tìm kiếm và so sánh sản phẩm – những ứng dụng này có thể ở dạng ứng
dụng trên điện thoại thông minh hoặc thậm trí có thể được lắp đặt trong cửa
hàng có thiết bị cầm tay cho khách hàng tự quét khi mua hàng. Việc này lần
lượt có thể cung cấp cho nhà bán lẻ thông tin về ứng xử và thị hiếu của người
tiêu dùng, nhờ đó sẽ tạo thuận lợi cho họ đưa ra ưu tiên cao hơn cho hàng
trong kho phù hợp với tiêu chí riêng quan tâm đến người tiêu dùng (ví dụ các
quy định kĩ thuật của sản phẩm cụ thể hoặc sự công nhận về môi trường/
đạo đức).
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2.7

Lợi ích gì cho người tiêu dùng?

Việc giới thiệu dữ liệu có cấu trúc sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng
thông qua việc:
• Cung cấp kết quả tìm kiếm hữu ích về sản phẩm đáp ứng nhu cầu của
họ, ví dụ như kết quả tìm kiếm sản phẩm đáp ứng nhu cầu ăn kiêng
của tôi, hiện đang ở gần tôi, cung cấp một đoạn mã thông tin phù hợp
về sản phẩm và nơi có thể mua được sản phẩm
• Làm cho việc so sánh các sản phẩm dễ dàng hơn bởi vì ý nghĩa của dữ
liệu đỡ mơ hồ hơn so với văn bản thuần túy trong một trang web
• Giúp người tiêu dùng tin tưởng vào độ tin cậy của dữ liệu sản phẩm
(do chủ thương hiệu chọn công bố)
• Cung cấp cho người tiêu dùng cách mới để truy cập thông tin sản phẩm,
bằng việc tìm kiếm hoặc quét mã QR, bằng việc sử dụng các ứng dụng
phân tích và thể hiện thông tin theo tiêu chuẩn không tính đến thương
hiệu hoặc nhà bán lẻ như thông tin về dinh dưỡng và thành phần.
2.8

Ai công bố dữ liệu có cấu trúc?

Chủ thương hiệu sẽ chọn công bố thông tin thực tế về sản phẩm của họ
(thương phẩm gắn mã GS1) và nhà bán lẻ sẽ công bố thông tin thực về khả
năng cung cấp sản phẩm của họ (thường xuyên tham khảo hoặc bao gồm
các thông tin thực được khẳng định bởi chủ thương hiệu).
2.9

Ai có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc?

Việc đưa dữ liệu có cấu trúc lên trang web sẽ giúp cho dữ liệu có thể truy cập
được vào bất kì máy nào có quyền truy cập vào trang đó. Đối tượng tiêu biểu
sử dụng dữ liệu có cấu trúc là các công cụ tìm kiếm và các trang web hoặc
chương trình thu thập các vật phẩm có liên quan của nội dung và hiển thị
chúng hoặc liên kết tới chúng - nhưng cũng có thể là bất kỳ ai hoặc bất kỳ
phần mềm nào khác muốn sử dụng dữ liệu.
2.10 Cách truy cập dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm thông qua mã QR?
Bằng
cách
mã
hóa
HTTP
URI
như
http://id.examplebrand.com/gtin/05011476100885 vào mã QR trên sản
phẩm, thông qua một ứng dụng quét mã sẽ có được danh tính của sản phẩm
trên web. Tùy thuộc vào loại yêu cầu của ứng dụng, nó sẽ phục vụ với dữ
liệu có cấu trúc về sản phẩm hoặc sẽ được chuyển hướng đến bất kỳ trang
web thông thường nào liên quan đến sản phẩm. Do đó có thể đáp ứng nhu
cầu của cả các ứng dụng quét QR hiện có và các ứng dụng mới muốn xử lý
dữ liệu có cấu trúc liên quan đến sản phẩm.
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2.11 Cách cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về khả năng cung
cấp sản phẩm bán lẻ qua việc tra mạng và các ứng dụng?
Dữ liệu được liên kết sẽ cho phép các công cụ tìm kiếm và các nhà cung cấp
thông tin web khác phối hợp các thông tin về sản phẩm, về các chào hàng
của nhà bán lẻ theo cách phù hợp nhất với yêu cầu và bối cảnh của một yêu
cầu nhất định. Ví dụ: Hình ảnh và mô tả sản phẩm (từ thương hiệu) được
hợp nhất với các dịch vụ bán lẻ gần đó của sản phẩm và các phương án tùy
chọn về giao/ thu thập hàng.
2.12 Cách bắt đầu?
Nếu bạn không có kinh nghiệm về dữ liệu có cấu trúc thì những đề xuất thực
tiễn sau đây có thể giúp hướng dẫn các bước đầu tiên
Hình thành cơ hội trong công ty
•

•

Hiểu cách công ty của bạn hiện đang cung cấp thông tin về sản phẩm
hoặc phiếu mua hàng của mình trên web (bao gồm cách tìm kiếm một
cách chính xác hoặc nổi bật như thế nào thông tin qua các kết quả tìm
kiếm web).
Tìm hiểu xem liệu công ty của bạn đã sử dụng dữ liệu có cấu trúc trong
các trang web của mình chưa, hoặc từ nhóm trang web của công ty hoặc
sử dụng các công cụ miễn phí có sẵn như:
□ http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
□ http://linter.structured-data.org/

•
•

Kiểm tra thông tin được hiển thị trên trang web của bạn và cách nó ánh
xạ tới schema.org và các từ vựng của GS1.
Thí nghiệm với việc thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang web của bạn
bằng cách sử dụng schema.org và từ vựng GS1 để cải thiện sự hiểu biết
của bạn và đo lường tác động của việc này khi tìm kiếm và khả năng hiển
thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ban đầu điều này có thể chỉ dành cho
một số ít các thuộc tính như GTIN, mô tả sản phẩm hoặc khả năng cung
cấp và hình ảnh sản phẩm. (Bạn phải sử dụng GTIN nếu bạn muốn tạo
thuận lợi cho việc tìm kiếm và cho các ứng dụng khác dễ dàng liên kết dữ
liệu có cấu trúc trên các trang web với các dữ liệu liên quan khác).

Hình thành kiến thức và khả năng trong công ty
■ Quảng bá và hình thành nhận thức về những lợi ích tiềm ẩn của dữ liệu có
cấu trúc với các nhóm thương mại và tiếp thị kinh doanh của bạn thông qua
việc sử dụng thông tin trong hướng dẫn triển khai này và bất kỳ kinh nghiệm
cá nhân nào của bạn.
■ Chia sẻ các phần kĩ thuật của hướng dẫn này với các nhà phát triển web
của bạn và tìm hiểu xem họ đã quen với hoặc sử dụng bất kỳ tiêu chuẩn liên
quan nào như RDFa, schema.org, JSON-LD. Khuyến khích họ thử nghiệm và
làm quen với các tiêu chuẩn và công nghệ đó.
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Cung cấp phản hồi và liên đới vào việc xây dựng tiêu chuẩn GS1 về
web
■ Xem xét và cung cấp phản hồi về từ vựng mạng GS1 và hướng dẫn này
dựa trên kinh nghiệm của chính bạn.
■ Tham gia vào các nhóm công tác GS1 duy trì hướng dẫn này và Tiêu chuẩn
GS1 có liên quan. Cũng có những hiệp hội ngành nghề làm những công việc
có liên quan.
2.13 GS1 MO cần xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục nào? Ai
có thể hướng dẫn?
Chúng tôi khuyên các Tổ chức thành viên của GS1 phối hợp thật chặt chẽ với
các hoạt động của GS1 SmartSearch do Văn phòng Toàn cầu GS1 tài trợ để
tránh lặp lại công việc hoặc thông tin mâu thuẫn.
GS1 SmartSearch MSWG đã cam kết phát triển tài liệu hướng dẫn về cách
công bố dữ liệu được liên kết cho sản phẩm - bao gồm cách sử dụng tài liệu
Từ vựng web GS1 và HTTP URIs cho các sản phẩm và khả năng cung cấp sản
phẩm, kết hợp GTIN và các chuẩn cứ khác (ví dụ như số xê-ri, số lô) khi cần
thêm thông tin chi tiết.
2.14 Những khó khăn của việc mời nhà bán lẻ và chủ thương hiệu
cùng tham gia?
Ngày nay - nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ đã giới thiệu dữ liệu có cấu trúc
trong trang web của họ để cải thiện kết quả tìm kiếm. Nhưng nhiều công ty
chỉ mới bắt đầu hiểu được web đang phát triển như thế nào và lợi ích của
việc nắm bắt các công nghệ Dữ liệu được liên kết / ngữ nghĩa. Đối với nhiều
người, ưu đãi ban đầu có thể là cơ hội để đạt được kết quả tìm kiếm nâng
cao, chẳng hạn như "đoạn mã chi tiết", trong khi một số ít đang xem xét lợi
ích lâu dài và các loại cơ hội mới cũng như dịch vụ liên quan đến sản phẩm
có thể được kích hoạt vào lần ra mắt thế hệ ứng dụng điện thoại thông minh
kế tiếp nếu dữ liệu phong phú có cấu trúc về sản phẩm có sẵn trên web.
Bất kì công nghệ mới nào đều có thể mang theo “lợi thế cho người tiên phong”
nhưng một số công ty vẫn chưa rõ cách tiến hành công nghệ lạ, mới hoặc
băn khoăn việc liệu họ có mất kiểm soát nếu công bố dữ liệu bằng công nghệ
Liên kết dữ liệu. Thực tế là ban đầu, hầu hết các dữ liệu có cấu trúc có thể
xử lý bằng máy sẽ không phải là dữ liệu nhạy cảm về mặt thương mại (ví dụ
như dữ liệu truy xuất nguồn gốc) nhưng thông tin đã có hiệu quả trong miền
công cộng bởi vì nó xuất hiện trên bao bì hoặc sản phẩm, hoặc ở dạng có thể
đọc được trên các trang web công cộng. Về phần mình, GS1 đang cố gắng
giáo dục người dùng về công nghệ dữ liệu được liên kết, những lợi ích tiềm
năng - và cung cấp không chỉ từ vựng web GS1 phù hợp với các định nghĩa
chính xác về thuật ngữ được phát triển bởi cộng đồng GS1 thông qua một

Release 1.0.1, Ratified, Nov 2015

© 2015 GS1 AISBL

Page 17 of 60

GS1 SmartSearch Implementation Guideline

quá trình đồng thuận kéo dài trong vài thập kỷ - mà còn cung cấp các công
cụ như các khuôn mẫu JSON-LD giúp các công ty dễ dàng sử dụng công nghệ
Liên kết dữ liệu hơn. GS1 cũng khuyến khích và hỗ trợ một số hoạt động thí
điểm trong lĩnh vực này.
2.15 Tại sao GS1SmartSearch lại hấp dẫn đối với các cơ quan tiếp thị/
SEO?
Đối với các cơ quan tiếp thị, công nghệ dữ liệu được liên kết giúp tinh chỉnh
kết quả tìm kiếm trên web và giúp người tiêu dùng tìm chính xác các sản
phẩm và dịch vụ mà họ quan tâm, bởi vì các đặc tính chi tiết về sản phẩm
trở nên sẵn có hơn với các công cụ tìm kiếm và các ứng dụng dành cho điện
thoại thông minh. Các cơ quan quảng cáo quen thuộc với các công nghệ dữ
liệu có liên quan / được liên kết sẽ ở vị trí mạnh nhất để cung cấp giá trị lớn
nhất cho khách hàng khi web phát triển.
2.16 Tại sao GS1SmartSearch lại hấp dẫn đối với văn phòng
marketing/ SEO?
Sử dụng schema.org, GoodRelations hoặc từ vựng GS1, có thể liên kết dữ
liệu phong phú có cấu trúc về các sản phẩm với mã phân định đơn nhất toàn
cầu của sản phẩm (tức là mã toàn cầu phân định thương phẩm, viết tắt là
GTIN - thường là dãy số được mã hóa trong mã vạch) bằng cách sử dụng các
thuộc tính như Http://schema.org/gtin13.
Việc sử dụng GTIN sẽ cung cấp thông tin được cung cấp bởi chủ thương hiệu
tham chiếu chéo liên tục đến nhiều nhà bán lẻ và người bán lại sản phẩm.
Nó cho phép các công cụ tìm kiếm xác định nhanh chóng dữ liệu về sản phẩm
nào phù hợp - và thông tin nào có thể gây hiểu nhầm.
Hơn nữa, GS1 đang làm việc để lập bản đồ (ánh xạ) các hệ thống phân loại
sản phẩm của GS1 (như phân loại sản phẩm toàn cầu GPC) tới một đại diện
Dữ liệu được liên kết, có nghĩa là người tiêu dùng sẽ có thể tìm thấy các sản
phẩm phù hợp với các danh mục và tiêu chí / thuộc tính cụ thể hơn thậm trí
khi người tiêu dùng Tìm kiếm theo từ khóa và không có thương hiệu cụ thể
nào trong đầu.
Các công cụ tìm kiếm bao gồm Google và Bing sử dụng dữ liệu có cấu trúc
để tạo ra "các đoạn mã chi tiết". Đây là các danh sách tìm kiếm nâng cao
thường xuất hiện ở phía bên phải của trang kết quả tìm kiếm, thường bao
gồm ảnh, bản đồ, giờ mở cửa, thông tin về giá (hoặc trong trường hợp các
ban nhạc thì sẽ là danh sách album của họ và các buổi hòa nhạc sắp tới).
Các nguồn xuất tin phong phú có thể thu hút thông tin từ nhiều nguồn không phải luôn luôn có mối quan hệ chính xác 1-1 với dữ liệu có cấu trúc
được thêm vào trang web - và chúng có thể chỉ hiển thị một tập thông tin
con hoặc bổ sung nó với thông tin từ nơi khác (ví dụ trộn dữ liệu tổng thể
sản phẩm từ chủ thương hiệu với thông tin về chào hàng (giá, khuyến mãi,
v.v…) từ nhà bán lẻ). Vì vậy, trong trường hợp các ban nhạc, đoạn mã bổ
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sung có thể là sự kết hợp của thông tin từ trang web của riêng ban nhạc và
các trang web như MusicBrainz và Wikipedia.
Tuy nhiên, đối với sản phẩm, việc thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang
web hiện có có lẽ là phương pháp tốt nhất, mặc dù cũng có thể cung cấp
'trang' mới (kịch bản hoặc servlet) chỉ phục vụ dữ liệu về sản phẩm, ví dụ:
Như JSON-LD hoặc RDF Turtle ngay cả khi không có trang web tương ứng.
2.17 Công nghệ tìm kiếm này thể hiện sản phẩm tìm được thế nào?
ví dụ theo từ khóa “giày đỏ”?
Trong phạm GS1, chúng tôi có hệ thống phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC),
mặc dù hiện nay rất ít chủ thương hiệu và nhà bán lẻ đưa các giá trị gạch
GPC và các cặp giá trị thuộc tính trong các đánh dấu cho các trang web của
họ. Chúng tôi đã thực hiện bản dịch thô đầu tiên của GPC thành định dạng
RDF nhưng cần phải làm thêm một số công việc để giúp nó thân thiện hơn
với nhà phát triển web, tránh sự cần thiết phải hiểu mã GPC 8 chữ số hiện
tại, một số có vẻ như đã được ấn định trên cơ sở điều gì đến trước sẽ phục
vụ trước.
Song song với việc đó, GS1 Mỹ đang làm việc với một số công ty lớn về thiết
kế mã phân loại thương mại có cấu trúc. Chúng tôi hy vọng hệ thống phân
loại sản phẩm được GS1 chứng nhận thân thiện với nhà phát triển phù hợp
để sử dụng cùng với các Dữ liệu được Liên kết sẽ xuất hiện từ những nỗ lực
này và khi chủ sở hữu thương hiệu và / hoặc các nhà bán lẻ tận dụng điều
này thì tìm kiếm theo loại và thuộc tính sản phẩm sẽ trở nên dễ dàng hơn
bằng cách sử dụng Dữ liệu được liên kết. Từ vựng Web GS1 cũng sẽ bao gồm
một số hỗ trợ cho các loại và các thuộc tính sản phẩm, với sự hỗ trợ đặc biệt
cho các cặp giá trị thuộc tính thuộc về chất lượng (như hiện tại thể hiện trong
mô hình dữ liệu GDSN, trong khi GPC chủ yếu quan tâm đến các cặp giá trị
thuộc tính thuộc về chất lượng).
2.18 Web ngữ nghĩa (semantic web) sẽ trở thành một phần của tối
ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO - search engine optimisation)?
Công nghệ dữ liệu được liên kết đã trở thành không thể thiếu đối với SEO.
Ngay cả bên ngoài các sản phẩm bán lẻ và tiêu dùng, các tổ chức và cá nhân
đang cải tiến SEO của riêng họ bằng cách sử dụng công nghệ ngữ nghĩa. Ví
dụ, nhiều nhạc sĩ và ban nhạc đã được hưởng lợi từ Google vì họ đã đưa dữ
liệu có cấu trúc về danh mục bài hát của họ vào MusicBrainz, một cuốn tiểu
sử trên Wikipedia, các danh sách nhạc sắp tới của họ vào BandsInTown hoặc
SongKick và họ đã tham chiếu chéo Giữa các trang web này và còn liên kết
đến trang web và các kênh của họ trên các mạng truyền thông xã hội khác
nhau (ví dụ như Facebook, YouTube, Twitter), có nghĩa là các công cụ tìm
kiếm xác định các kết nối trên các chòm sao dữ liệu được liên kết và bắt đầu
nhận ra chúng là 'Các thực thể đã được đặt tên' với những sự kiện và số liệu
thú vị - và ban nhạc hoặc nhạc sĩ được hưởng lợi từ các kết quả tìm kiếm
nâng cao như đoạn mã chi tiết.
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2.19 Cách thức để công cụ tìm kiếm biết nguồn dữ liệu tin cậy là ai?
Dữ liệu có cấu trúc bao gồm các thẻ thuộc tính chẳng hạn như
http://schema.org/brand vì vậy nếu ví dụ như trang chủ sở hữu thương hiệu
tại nestle.com bao gồm thẻ thuộc tính đó trỏ đến một đối tượng dữ liệu thuộc
loại http://schema.org/Brand và bản thân nó có một thuộc tính
http://schema.org/name của "Nestlé" thì công cụ tìm kiếm phải khá tự tin
rằng dữ liệu sẽ đến từ chủ sở hữu thương hiệu đó.
Nếu một nhà bán lẻ như Tesco có một trang web về một sản phẩm của Nestlé
(ví dụ như KitKat), họ cũng có thể bao gồm các dữ liệu có cấu trúc đánh dấu
để nói rằng sản phẩm trong gói chào hàng của họ là từ thương hiệu "Nestlé"
- điều này có thể dẫn đến kết quả trong một công cụ tìm kiếm trộn một số
dữ liệu có cấu trúc được cung cấp bởi chủ sở hữu thương hiệu với các dữ liệu
có cấu trúc khác từ nhà bán lẻ (ví dụ về mức giá và sự sẵn có hoặc chương
trình khuyến mãi của nhà bán lẻ). Ở cấp độ kĩ thuật, cũng có thể sử dụng
các
tiêu
chuẩn
Dữ
liệu
Xác
minh
từ
W3C
(Http://www.w3.org/standards/techs/provenance#w3c_all) để diễn tả
nguồn dữ liệu và cách nó đã được chuyển đổi. Sử dụng JSON-LD hoặc quad
chứ không phải là bộ ba RDF triples bao gồm Đối tượng, Vị từ, Bổ ngữ làm
cho nó rất dễ dàng đính kèm các xác nhận siêu dữ liệu về quyền tác giả đối
với dữ liệu có cấu trúc.
2.20 Kết quả tìm kiếm, như Google AdWords, sẽ được tài trợ và sẽ bị
ảnh hưởng như thế nào?
Điều đó thật khó tiên đoán. Google AdWords và các dịch vụ tương tự từ các
công cụ tìm kiếm khác là các dịch vụ thương mại từ các công cụ tìm kiếm
này để thúc đẩy kết quả tìm kiếm lên vị trí cao hơn khi truy vấn tìm kiếm có
chứa những từ đó. Vào lúc này, không có công cụ tìm kiếm nào đã chỉ ra liệu
nó có ý định sử dụng Dữ liệu được liên kết để tác động đến kết quả tìm kiếm
được tài trợ hay không.
2.21 Làm thế nào để chúng ta tham gia vào thế giới phát triển web?
Tài liệu Từ vựng Web GS1 và Tài liệu hướng dẫn của GS1 nêu trên sẽ được
xuất bản để cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà phát triển web về cách
họ có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc phong phú về sản phẩm.

Release 1.0.1, Ratified, Nov 2015

© 2015 GS1 AISBL

Page 20 of 60

GS1 SmartSearch Implementation Guideline

2.22 Những gợi ý cho các nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm mua sắm
đối với các thị trường công cụ tìm kiếm là gì?
GS1 đang thảo luận với Google về nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm mua
sắm trên Google và cách chúng ta có thể ánh xạ từ GS1 Web Vocabulary đến
những đặc điểm họ mong đợi trong nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm mua
sắm trên Google. Có thể hiểu rằng chúng ta hoặc họ có thể phát triển một
số công cụ dịch để dữ liệu được đánh dấu bằng Từ vựng Web GS1 có thể dễ
dàng chuyển đổi thành các đánh dấu mong muốn cho nguồn cung cấp dữ
liệu sản phẩm mua sắm trên Google, ngay cả khi Google và GS1 hiện đang
sử dụng thuật ngữ khác nhau cho một số thuộc tính ngữ nghĩa tương đương.
2.23 Hãy hướng dẫn tôi cách tìm kiếm có thể được tăng cường trong
tương lai, dựa trên dữ liệu được liên kết
Việc sử dụng Dữ liệu được liên kết càng mở rộng thì nó trở nên càng có giá
trị hơn khi nó trở thành một trợ giúp cho người tiêu dùng đang tìm kiếm sản
phẩm và các nguồn cung cấp sản phẩm. Dưới đây là minh hoạ của điều này:
■ Người tiêu dùng nhập một thuật ngữ tìm kiếm chung vào ứng dụng hoặc
công cụ tìm kiếm
■ Cụm từ tìm kiếm khớp với phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) hoặc tương
tự như thông tin về các thuộc tính và giá trị sản phẩm có liên quan đến loại
sản phẩm đang được tìm kiếm
■ Khách hàng được cung cấp tùy chọn để tinh chỉnh tìm kiếm của họ bằng
cách đặt giá trị của các thuộc tính được cung cấp và chỉ định các tiêu chí bổ
sung, ví dụ: Ngân sách, vị trí của họ hoặc mức độ khẩn cấp họ cần sản phẩm
■ Các sản phẩm (GTIN) khớp với GPC và các giá trị thuộc tính được cung cấp
sẽ được xem xét. (Số phân định GTIN liên kết với thông tin bổ sung như
thông số sản phẩm, trọng lượng, thành phần, thông tin dinh dưỡng, hình ảnh
hoặc mô tả).
■ Các nhà bán lẻ cung cấp các GTIN này có thể được xác định (cung cấp liên
kết đến giá bán lẻ, mức độ sẵn có hiện tại v.v…).
■ Có thể sử dụng Dữ liệu được liên kết về vị trí của các nhà bán lẻ để hiển
thị các sản phẩm đáp ứng tiêu chí tìm kiếm ban đầu trên bản đồ.
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3 Quy trình thực hiện
Phần này giải thích các Quy trình để triển khai dữ liệu mở liên kết có cấu trúc
về sản phẩm hoặc dịch vụ của sản phẩm, sử dụng khối đơn JavaScript Chú
giải đối tượng cho Dữ liệu được liên kết (JSON-LD) được nhúng bên trong
một trang web, hoặc trong tiêu đề (Phần <head>) hoặc Phần cuối của phần
<body>.
Phụ lục A cung cấp nền tảng kỹ thuật thiết yếu về Dữ liệu được liên kết /
Web Ngữ nghĩa và đặc biệt về các URI HTTP, JSON-LD và Từ vựng web GS1.
Chủ sở hữu thương hiệu / nhà sản xuất phải xem xét các Quy trình thực hiện
được nêu chi tiết trong các Phần 3.1, 3.3, 3.5, và 3.7 đến 3.11.
Các nhà bán lẻ phải xem xét các Quy trình thực hiện nêu chi tiết trong tất cả
các phần từ 3.1 đến 3.11. Quá trình tạo Dữ liệu được liên kết là hơi phức tạp,
do đó tốt nhất là để ý đến quá trình này theo từng giai đoạn:
Hiểu và thu thập các thuộc tính sản
phẩm
Thuộc tính sản phẩm sử dụng GS1 Web Vocabulary và/hoặc Schema.org

Thể hiện thuộc tính sản phẩm theo “Bộ
ba RDF triples gồm Đối tượng, Vị từ, Bổ
ngữ
Mô hình bộ ba loại “Box-and-arrow”
-

Thể hiện chủ thể và thuộc tính như URI
để tạo ra bộ ba RDF
Bộ ba RDF Triples sử dụng đầy đủ URIs (RDF Turtle Syntax)

Chuyển sang JSON-LD Syntax

Khối JSON

-LD

Được nhúng vào trang web

3.1 Quy trình cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất xây
dựng HTTP URI để xác định sản phẩm trong thực tế được khẳng định
bằng cách sử dụng Dữ liệu được Liên kết
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất muốn xây dựng một URI HTTP
trong một trong các tên miền đã đăng kí của họ để xác định một tài nguyên
không phải là thông tin (ví dụ một sản phẩm dạng vật chất hoặc sản phẩm
dạng số) để họ có thể khẳng định các dữ kiện về đối tượng đó như Dữ liệu
được Liên kết.
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3.1.1 Điều kiện tiên quyết
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Phụ lục Kĩ thuật A để làm quen với những điều
cần thiết về công nghệ Dữ liệu được Liên kết.
3.1.2 Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất phải tạo một HTTP URI cho mỗi
GTIN sản phẩm cho từng GTIN sản phẩm mà họ phát hành. Nếu thêm vào
đó, họ cũng muốn ghi các sự kiện hoặc dữ liệu phục vụ ở mức chi tiết hơn
GTIN (ví dụ: GTIN + Số lô hoặc GTIN + Số sê ri), thì sau đó họ phải bổ sung
thêm các HTTP URI dựa trên những kết hợp này của GTIN với các cụm từ mô
tả khác. Thông thường Quy trình này chỉ được thực hiện một lần, để xác định
mẫu cho việc xây dựng các HTTP URI cho một GTIN nhất định (hoặc GTIN +
các cụm từ mô tả).
3.1.3 Làm thế nào?
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất sử dụng một tên miền Internet
đã đăng kí - hoặc đăng kí một tên miền mới đặc biệt cho mục đích này. Tốt
nhất nên sử dụng các tên miền tương đối ngắn nếu các URL tương ứng sẽ
được sử dụng với mã QR, vì URL ngắn yêu cầu ít điểm ảnh hơn để mã hóa
trong một mã QR, kết quả là một mã "gọn (chunky)" hơn và dễ đọc hơn từ
một khoảng cách nào đó hoặc khi khả năng giải quyết quang học của một số
ống kính máy ảnh điện thoại thông minh tương đối thấp. Từ tên miền này,
chủ sở hữu thương hiệu sẽ xây dựng một mẫu URI HTTP để được sử dụng
cho mỗi sản phẩm của họ.
Ví dụ: nếu chủ sở hữu thương hiệu hiện đang thuê
brandexample.com, họ có thể xây dựng các HTTP URI như:

tên

miền

http://id.brandexample.com/gtin/0061414
1123452 hoặc
http://brandexample.com/id/gtin/00614141123452
Tất nhiên từ góc độ Dữ liệu được Liên kết, không có yêu cầu về giá trị GTIN
phải xuất hiện trong URI HTTP, cho dù URI đó được sử dụng trong các bộ ba
RDF hoặc được mã hoá trong mã QR, thẻ NFC (Near Field Communication)
hoặc các vật mang dữ liệu khác. Việc bao gồm GTIN trong URI chỉ đơn thuần
là tiện lợi cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất, để dễ tránh trùng
lắp và để nhớ URI nào có chủ định tham khảo sản phẩm nào.
Một tài liệu riêng biệt sẽ cung cấp hướng dẫn về mã hoá các HTTP URI trong
mã QR (thường là Mã QR hoặc mã GS1 QR). Để sử dụng với mã GS1 QR,
trong
đó
GTIN
và
các
cụm
từ
mô
tả
khác
(Chẳng hạn như Số lô hoặc Số xê-ri) được mã hoá riêng bằng ứng dụng các
GS1 AI, hướng dẫn như vậy có thể đề xuất cơ chế để xây dựng một HTTP
URI hợp lệ theo chuẩn từ một tiền tố HTTP URI ngắn cùng với GTIN và các
cụm từ mô tả khác. Tuy nhiên, HTTP URI hợp lệ theo chuẩn có thể không
bao giờ được viết trong thực tế và chỉ có thể được định cấu hình (thông qua
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các quy tắc viết lại URI của máy chủ web) để chuyển hướng đến HTTP URI
mà chủ sở hữu thương hiệu thích sử dụng hơn.
Cũng nên lưu ý rằng sự xuất hiện của GTIN (hoặc các cụm từ mô tả khác)
trong một URI HTTP không nên được hiểu là một xác nhận đáng tin cậy rằng
URI đó đại diện cho một sản phẩm hoặc chào bán sản phẩm với GTIN đặc
thù đó hoặc liên kết đến thông tin về sản phẩm hoặc chào bán sản phẩm với
GTIN đó. Cách đáng tin cậy duy nhất để rút ra kết luận đó là nếu có một RDF
cụ thể xác nhận rằng đối tượng có một giá trị GTIN cụ thể. Một cách để thực
hiện điều này là sử dụng các thuộc tính của schema.org:
http://schema.org/gtin13 hoặc http://schema.org/gtin14.
3.2 Quy trình cho các nhà bán lẻ xây dựng một HTTP URI để xác
định chào hàng sản phẩm trong thực tế được khẳng định bằng cách
sử dụng Dữ liệu được liên kết
Một nhà bán lẻ muốn xây dựng một URI HTTP trong phạm vi một trên các
tên miền đã đăng kí của họ nhằm mục đích xác định một tài nguyên không
phải là thông tin (ví dụ như việc chào hàng cho một sản phẩm cụ thể) để họ
có thể khẳng định các thực tế (như giá cả, tính sẵn có và quảng cáo) về việc
chào hàng đó dưới dạng Dữ liệu được Liên kết.
3.2.1 Điều kiện tiên quyết
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Phụ lục Kĩ thuật A để làm quen với những điều
cần thiết của công nghệ Dữ liệu được Liên kết.
3.2.2 Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất phải tạo một HTTP URI cho mỗi
GTIN sản phẩm cho từng GTIN sản phẩm mà họ phát hành để bán. Nếu thêm
vào đó, họ cũng muốn ghi các sự kiện hoặc dữ liệu phục vụ ở mức chi tiết
hơn GTIN (ví dụ: GTIN + Số lô hoặc GTIN + Số sê ri), thì sau đó họ phải bổ
sung thêm các HTTP URI dựa trên những kết hợp này của GTIN với các cụm
từ mô tả khác. Thông thường Quy trình này chỉ được thực hiện một lần, để
xác định mẫu cho việc xây dựng các HTTP URI cho một GTIN nhất định (hoặc
GTIN + các cụm từ mô tả).
3.2.3 Làm thế nào?
Nhà bán lẻ hoặc người bán lại sử dụng một tên miền Internet đã đăng kí hoặc đăng kí một tên miền mới đặc biệt cho mục đích này. Tốt nhất nên sử
dụng các tên miền tương đối ngắn nếu các URL tương ứng sẽ được sử dụng
với mã QR trên bao gói riêng biệt cho bán lẻ, vì URL ngắn yêu cầu ít điểm
ảnh hơn để mã hóa trong một mã QR, kết quả là một mã "gọn" hơn và dễ
đọc hơn từ một khoảng cách nào đó hoặc khi khả năng giải quyết quang học
của một số ống kính máy ảnh điện thoại thông minh tương đối thấp.
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Từ tên miền này, nhà bán lẻ sẽ xây dựng một mẫu URI HTTP để được sử
dụng cho mỗi sản phẩm họ chào hàng để bán.
Ví dụ: nếu một nhà bán lẻ đang thuê tên miền retailerexample.com, họ có
thể xây dựng các HTTP URI như:
http://id.retailerexample.com/gtin/0061
4141123452 hoặc
http://retailerexample.com/id/gtin/00614141123452
Tất nhiên từ góc độ Dữ liệu được Liên kết, không có yêu cầu về giá trị GTIN
phải xuất hiện trong URI HTTP, cho dù URI đó được sử dụng trong các bộ ba
RDF hoặc được mã hoá trong mã QR, thẻ NFC (Near Field Communication)
hoặc các vật mang dữ liệu khác. Việc bao gồm GTIN trong URI chỉ đơn thuần
là tiện lợi cho nhà bán lẻ, để dễ tránh trùng lắp và để nhớ URI nào có chủ
định tham khảo sản phẩm nào.
Một tài liệu riêng biệt sẽ cung cấp hướng dẫn về mã hoá các HTTP URI trong
mã QR (thường là Mã QR hoặc mã GS1 QR). Để sử dụng với mã GS1 QR,
trong
đó
GTIN
và
các
cụm
từ
mô
tả
khác
(Chẳng hạn như Số lô hoặc Số xê-ri) được mã hoá riêng bằng ứng dụng các
GS1 AI, hướng dẫn như vậy có thể đề xuất một cơ chế để xây dựng một
HTTP URI hợp lệ theo chuẩn từ một tiền tố HTTP URI ngắn cùng với GTIN và
các cụm từ mô tả khác. Tuy nhiên, HTTP URI hợp lệ theo chuẩn có thể không
bao giờ được viết trong thực tế và chỉ có thể được định cấu hình (thông qua
các quy tắc viết lại URI của máy chủ web) để chuyển hướng đến HTTP URI
mà nhà bán lẻ thích sử dụng hơn.
Cũng nên lưu ý rằng sự xuất hiện của GTIN (hoặc các cụm từ mô tả khác)
trong một HTTP URI không nên được hiểu là một xác nhận đáng tin cậy rằng
URI đó đại diện cho một sản phẩm hoặc chào bán sản phẩm với GTIN đặc
thù đó hoặc liên kết đến thông tin về sản phẩm hoặc chào bán sản phẩm với
GTIN đó. Cách đáng tin cậy duy nhất để rút ra kết luận đó là nếu có một bộ
ba RDF cụ thể xác nhận rằng đối tượng có một giá trị GTIN cụ thể. Một cách
để thực hiện điều này là sử dụng các thuộc tính của schema.org:
http://schema.org/gtin13 hoặc http://schema.org/gtin14.
3.3 Quy trình cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất xây
dựng một khối JSON-LD đơn giản để thể hiện các thông tin thực cơ
bản về bất kỳ sản phẩm nào, sử dụng từ vựng schema.org
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất muốn bao gồm việc tạo dữ liệu
được liên kết về sản phẩm của họ để họ có thể khẳng định các thông tin thực
cơ bản về sản phẩm đó như tên, mô tả và hình ảnh của sản phẩm và cho
phép những bên khác (ví dụ: nhà bán lẻ) liên kết đến thông tin này.
3.3.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.1.
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3.3.2 Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?
Sử dụng Quy trình này khi tạo dữ liệu được liên kết cho sản phẩm của bạn
bằng việc sử dụng từ vựng schema.org
3.3.3 Làm thế nào?
Đoạn mã JSON-LD bên dưới là một ví dụ rất nhỏ cho thấy chủ sở hữu thương
hiệu hoặc nhà sản xuất có thể sử dụng từ vựng của schema.org như thế nào
để viết một số thông tin thực cơ bản về sản phẩm và đánh dấu chúng như
một khối duy nhất của JSON-LD.
Bắt đầu bằng một hình ảnh hóa các thông tin thực mà chúng ta muốn viết:
“Product” (as defined
by schema.org)

is of type
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

http://schema.org/Product

has product name
http://schema.org/name

My Product
http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885

has an image located at
http://schema.org/image

has a description of

has a GTIN of

Cheerios 600g

5011476100885

http://schema.org/gtin13

http://www.manufacturer.com/images/Cheerios600g.jpg

Deliciously crunchy Os, packed with 4 whole grains.

http://schema.org/description

Trong hình này, các khái niệm được viết bằng chữ nghiêng, và biểu diễn URI
của những khái niệm này được sử dụng trong RDF được viết phía dưới.
Điều này tương ứng với bộ ba RDF sau, được viết phía dưới trong chú thích
RDF Turtle
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix
rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix
xsd:
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
rdf:type
schema:Product .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:gtin13
"5011476100885" .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:name
"Cheerios 600g"@en .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:image
<http://www.manufacturer.com/images/Cheerios600g.jpg> .
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<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:description "Deliciously crunchy Os, packed with 4 whole
grains."@en .
Bốn dòng đầu tiên của chú thích RDF Turtle xác định các tiền tố không gian
về tên được sử dụng trong phần còn lại, và các dòng còn lại của RDF Turtle
chứa các bộ ba. Mỗi bộ ba đơn giản chỉ được viết là Đối tượng/Vị từ/Bổ ngữ,
được phân cách bằng dấu cách và kết thúc bởi một dấu chấm câu.
Việc viết RDF Turtle là một bước trung gian tốt vì nó làm cho các bộ ba RDF
rất rõ ràng. Nhưng để nhúng vào một trang web, bạn phải dịch sang một
định dạng tương thích web. Hướng dẫn này đề xuất JSON-LD dưới dạng định
dạng như vậy, vì nó cho phép chèn các dữ liệu có cấu trúc vào một trang
web trong một khối duy nhất chứ không phải là xen kẽ với nội dung dành
cho con người (human-facing). Đây là cách mà các bộ ba nêu trên thể hiện
trực quan khi được viết bằng JSON-LD:
{
"@context": {
"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
"Product":"schema:Product",
"gtin13": {"@id":"schema:gtin13", "@type": "xsd:string" },
"name":{"@id":"schema:name", "@language": "en"},
"description":{"@id":"schema:description",
"@language":
"en"},
"image":{"@id":"schema:image", "@type":"@id"}
}
,
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
"name": "Cheerios 600g",
"description": "Deliciously crunchy Os, packed with 4 whole
grains.",
"@type": [ "Product"],
"gtin13":"5011476100885",
"image":
http://www.manufacturer.com/images/Cheerios600g.jpg }
Khối JSON-LD đầy đủ có hai phần: bối cảnh (bóng màu cam) và thân (màu
xanh lam). Phần thân chứa dữ liệu có cấu trúc mà chúng ta muốn công bố
và ngữ cảnh tạo các chữ viết tắt được sử dụng trong phần thân để phần thân
dễ đọc và xử lý hơn. (Trong ví dụ này, phần ngữ cảnh có thể không có vẻ
đang tiết kiệm cho chúng ta nhiều. Tuy nhiên, một khối JSON-LD được nhúng
trong một trang web thực có thể chứa nhiều dữ liệu hơn và lợi ích của ngữ
cảnh sẽ rõ ràng hơn).
Hãy xem xét phần thân của khối JSON-LD (màu xanh lam). Cấu trúc chung
là một bộ thuộc tính: các cặp giá trị. Chủ yếu, trong mỗi cặp, thuộc tính là
một vị từ (predicate) RDF (được diễn giải với sự trợ giúp của ngữ cảnh) và
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giá trị là một bổ ngữ (object) RDF. Nhưng cũng có một số cặp đặc biệt. Hãy
xem xét từng dòng một:
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
Thuộc tính @id nói rằng chúng ta đang viết các bộ ba về một URI cụ thể;
Tức là URI này là đối tượng trong tất cả các bộ ba tiếp theo. Trong ví dụ này,
URI là HTTP URI cho sản phẩm hoặc thương phẩm được xây dựng bởi chủ
thương hiệu hoặc nhà sản xuất, sử dụng một trong các tên miền đã đăng ký
của họ. Xem Phần 3.1 ví dụ về cách xây dựng một HTTP URI như vậy.
"@type": [ "Product"],
Thuộc tính @type nói rằng điều được xác định có một loại riêng, trong trường
hợp này là "Sản phẩm". Tuy nhiên, lưu ý rằng khối ngữ cảnh xác định việc
mở rộng thuật ngữ "Sản phẩm" sang giản đồ: Sản phẩm (và lần lượt chuyển
sang http://schema.org/Product).
Khi đi cùng nhau, hai dòng đầu tiên này tương ứng với bộ ba RDF Turtle:
http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885
rdf:type
http://schema.org/Product .
Các dòng còn lại là dữ liệu về sản phẩm.
"gtin13":"5011476100885",
Hàng này khẳng định rằng đối tượng đã được xác định có GTIN-13 cụ thể,
trong trường hợp này là 5011476100885. Một lần nữa, khối ngữ cảnh mở
rộng thuật ngữ gtin13 sang giản đồ: gtin13 (và lần lượt là
http://schema.org/gtin13)
"name": "Cheerios 600g",
Hàng này khẳng định rằng đối tượng đã được xác định có tên là “Cheerios
600g”, thông qua thuật ngữ thuộc tính tên (name) được mở rộng bởi khối
ngữ cảnh sang http://schema.org/name.
"description":
grains.",

"Deliciously

crunchy

Os,

packed

with

4

whole

Hàng này khẳng định rằng đối tượng đã được xác định có mô tả riêng như
đã chỉ, thông qua thuật ngữ thuộc tính mô tả (description) được mở rộng bởi
khối ngữ cảnh sang http://schema.org/description.
"image": http://www.manufacturer.com/images/Cheerios600g.jpg
Hàng này khẳng định rằng đối tượng đã được xác định có hình ảnh liên quan,
mà URI của nó được chỉ ra thông qua thuật ngữ thuộc tính hình ảnh (image)
được mở rộng bởi khối ngữ cảnh sang http://schema.org/image).
Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với phần @context của khối JSONLD (nền cam). Nó cung cấp các từ viết tắt để phần thân JSON-LD (nền xanh
da trời) được viết thông qua việc sử dụng các chuỗi tên đơn giản nhưng các
chuỗi tên địa phương này sẽ được ánh xạ tới các HTTP URI về các thuộc tính
hoặc vị từ đã được định nghĩa trong phần từ vựng hoặc bản chú giải trên web
đã định
Hãy cùng xem xét khối ngữ cảnh hàng theo hàng:
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"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
Hai hàng này xác định các tiền tố không gian về tên được sử dụng trong các
hàng còn lại của khối ngữ cảnh.
"Product":"schema:Product",
Hàng này xác định sản phẩm (Product) như một từ viết tắt cho sản phẩm
như đã định trong schema.org namespace, sao cho khi sản phẩm xuất hiện
trong
phần
thân
JSON-LD
nó
sẽ
được
hiểu
để
ám
chỉ
http://schema.org/Product.
"gtin13": {"@id":"schema:gtin13", "@type": "xsd:string" },
Hàng này xác định hai điều: Thứ nhất: nó xác định GTIN 13 như một từ viết
tắt cho GTIN 13 như đã định trong schema.org namespace, sao cho khi GTIN
13 xuất hiện trong phần thân JSON-LD nó sẽ được hiểu để ám chỉ
http://schema.org/gtin13. Thứ hai: nó xác định loại dữ liệu của các giá trị
của thuộc tính GTIN 13 thành chuỗi.
"name":{"@id":"schema:name", "@language": "en"},
Hàng này xác định hai điều: Thứ nhất: nó xác định name như một từ viết tắt
cho name như đã định trong schema.org namespace, sao cho khi name xuất
hiện trong phần thân JSON-LD nó sẽ được hiểu để ám chỉ
http://schema.org/name. Thứ hai: nó xác định loại dữ liệu của các giá trị
của thuộc tính name là được viết bằng tiếng Anh.
"description":{"@id":"schema:description",
"en"},

"@language":

Hàng này giống với tuyên bố về tên, nhưng áp dụng cho thuộc tính mô tả.
"image":{"@id":"schema:image", "@type":"@id"}
Hàng này nói lên hai điều. Thứ nhất, nó xác định hình ảnh (image) như một
chữ viết tắt cho hình ảnh như đã định trong schema.org namespace, do đó
khi hình ảnh xuất hiện trong phần thân JSON-LD, nó sẽ được hiểu để ám chỉ
http://schema.org/image. Thứ hai, nó xác định loại dữ liệu của các giá trị
thuộc tính image là các số phân định (URIs) mà bản thân chúng có thể là đối
tượng của các bộ ba RDF khác.
Một điểm quan trọng cần lưu ý là chúng ta có một sự lựa chọn miễn phí các
tên thuộc tính theo địa phương mà chúng ta sử dụng - ví dụ như chúng ta có
thể đã viết đoạn mã JSON-LD sau và nó vẫn sẽ cho kết quả trong cùng một
bộ ba RDF, mặc dù chúng ta có thể đã thay đổi tất cả các tên thuộc tính địa
phương so với ví dụ trước. Điều này là quan trọng bởi vì nếu nó ám chỉ việc
khi một công ty sử dụng nội bộ dữ liệu JSON trong phạm vi trang web của
họ và sử dụng tên thuộc tính địa phương của riêng họ, khối @context sẽ cung
cấp một cách thức rất linh hoạt để ánh xạ các thuật ngữ địa phương với các
thuật ngữ được định nghĩa toàn cầu thông qua các URI trong từ vựng và bản
thể luận web.
{
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"@context": {
"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
"TradeItem":"schema:Product",
"ean13": {"@id":"schema:gtin13", "@type": "xsd:string" },
"productName":{"@id":"schema:name","@language": "en"},
"tagline":{"@id":"schema:description","@language": "en"},
"photo":{"@id":"schema:image","@type":"@id"}
}
,
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
"@type": [ "TradeItem"],
"ean13":"5011476100885",
"productName": "Cheerios 600g",
"tagline": "Deliciously crunchy Os, packed with 4 whole
grains.",
"photo": "http://www.manufacturer.com/images/Cheerios600g.jpg"
}
Các kết quả của JSON-LD nêu trên chính là các bộ ba RDF mà JSON-LD đã
cung cấp lúc đầu trong phần này, mặc dù tất cả các tên địa phương sử dụng
trong phần thân là khác nhau. Lý do là toàn bộ các URI vị từ đã xác định
trong phần ngữ cảnh là giống nhau.
3.4 Quy trình cho nhà bán lẻ xây dựng một khối JSON-LD đơn giản
để thể hiện các thông tin thực cơ bản về bất kỳ sản phẩm nào, sử
dụng từ vựng schema.org
Nhà bán lẻ muốn bao gồm việc tạo dữ liệu được liên kết về chào hàng sản
phẩm để họ có thể khẳng định các thông tin thực cơ bản về chào hàng đó
như giá chào hàng và hình ảnh sản phẩm của riêng nhà bán lẻ và cho phép
những bên khác liên kết đến thông tin này. Cùng lúc, nhà bán lẻ muốn thông
tin của họ sẽ được kết nối đến thông tin của nhà sản xuất về cùng sản phẩm
đó
3.4.1

Điều kiện tiên quyết

Phần 3.1, 3.2, và 3.3.
3.4.2

Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?

Sử dụng Quy trình này khi tạo dữ liệu được liên kết cho việc chào hàng sản
phẩm của bạn bằng việc sử dụng từ vựng schema.org
3.4.3 Làm thế nào?
Bắt đầu bằng một hình ảnh hóa các thông tin thực mà chúng ta muốn viết:
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Trong hình này, khái niệm được viết bằng chữ nghiêng, và biểu diễn URI của
các khái niệm đó như được sử dụng trong RDF được viết phía dưới.
Ví dụ này khá phức tạp hơn ví dụ trước trong Phần 3.3 vì nhà bán lẻ cần xác
nhận sự thật về khả năng cung cấp sản phẩm của họ (chẳng hạn thông tin
về giá cả) - nhưng họ cũng có thể muốn bao gồm cả các sự kiện được xác
nhận bởi chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất. Lưu ý cách đối tượng
“Khả năng cung cấp” có các vị từ liên quan nó đến hai đối tượng khác: một
là sản phẩm của nhà sản xuất mà bản thân nó là đối tượng của bộ ba mô tả
riêng; Và hai là giá cả như một giá trị có cấu trúc được biểu diễn dưới dạng
một đối tượng, với bộ ba cung cấp thông tin về giá và đơn vị tiền tệ dưới
dạng các giá trị dữ liệu riêng biệt. Bởi vì cấu trúc giá chỉ có ý nghĩa địa phương
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trong biểu đồ bộ ba này, nó không cần một URI duy nhất trên toàn cầu cho
riêng nó. Http://schema.org/Offer chứa các sự kiện được xác nhận bởi nhà
bán lẻ (ví dụ thông tin về giá, v.v.), trong khi http://schema.org/Product có
thể chứa các sự kiện ban đầu được khẳng định bởi chủ sở hữu thương hiệu
hoặc nhà sản xuất (ví dụ: Về đặc điểm, quy định kĩ thuật cũng như mô tả
sản phẩm).
Bộ ba RDF tương ứng mà chúng tôi muốn xác nhận trong ví dụ này là:
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix
rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix
xsd:
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
rdf:type
schema:Offer .
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
schema:gtin13
"5011476100885" .
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
schema:name
"Cheerios 600g"@en .
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
schema:description "Cheerios 600g on special offer: only £2.00
usually
£3.19"@en
.
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
schema:image
<http://www.retailer.com/img/Cheerios-600g.jpg>
.
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885>
schema:priceSpecification
_:b0
.
_:b0
rdf:type
schema:PriceSpecification .
_:b0
schema:price
"2.00"^^xsd:float
.
_:b0
schema:priceCurrency "GBP" .
_:b0 schema:priceType "List" .
<http://id.retailer.com/gtin/05011476100885> schema:itemOffered
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885> .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
rdf:type
schema:Product .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:gtin13
"5011476100885" .
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885> schema.org:name
"Cheerios 600g"@en
.
<http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885>
schema:description "Deliciously crunchy Os, packed with 4 whole
grains"@en .
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Trong ký hiệu RDF Turtle, dấu gạch dưới trước dấu hai chấm ở _: b0 chỉ ra
rằng đây chỉ là một tên địa phương không có ý nghĩa bên ngoài biểu đồ bộ
ba này (tương ứng với hình vuông màu xanh lam trong hình bên trên).
Khối JSON-LD nhìn trực quan như sau:
{
"@context": {
"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
"Offer":"schema:Offer",
"Product":"schema:Product",
"productName":{"@id":"schema:name","@language": "en"},
"offerName":{"@id":"schema:name","@language": "en"},
"productDescription":{"@id":"schema:description","@language":
"en"},
"offerDescription":{"@id":"schema:description","@language":
"en"},
"gtin13":
{"@id":"schema:gtin13",
"@type":
"xsd:string" },
"image":{"@id":"schema:image","@type":"@id"},
"price":{"@id":"schema:price","@type":"xsd:float"},

"currencyUnit":{"@id":"schema:priceCurrency","@type":"xsd:string"}
"priceType":{"@id":"schema:priceType","@type":"xsd:string"},
"hasPrice":{"@id":"schema:priceSpecification","@type":"@id"},
"includes":{"@id":"schema:itemOffered","@type":"@id"}
},
"@id": "http://id.retailer.com/gtin/05011476100885",
"@type": "Offer",
"gtin13":"5011476100885",
"offerName": "Cheerios 600g",
"offerDescription": "Cheerios 600g on special offer: only £2.00
- usually £3.19",
"image":"http://www.retailer.com/img/Cheerios-600g.jpg",
"hasPrice": {
"price": "2.00",
"currencyUnit": "GBP",
"priceType": "List",
"@type":"schema:PriceSpecification"
},
"includes": {
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
"@type": [ "Product" ],
"gtin13":"5011476100885",
"productName": "Cheerios 600g",
"productDescription": "Deliciously crunchy Os, packed with
4 whole grains."
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}
}
Trong RDF Turtle, dấu gạch dưới trước dấu hai chấm ở _: b0 đã được sử dụng
để thể hiện đối tượng địa phương đã được dùng cho giá.
Trong JSON-LD, điều này được thể hiện tự nhiên hơn đơn giản bằng cách
lồng các thuộc tính về giá trong phạm vi giá trị cho hasPrice, bằng cách ấy
tránh được nhu cầu giới thiệu tên _:b0.
3.5 Quy trình cho chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất xây
dựng một khối JSON-LD đơn giản để thể hiện các thông tin thực cơ
bản về bất kỳ sản phẩm nào, sử dụng từ vựng của GS1 web
Chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà sản xuất muốn bao gồm việc tạo dữ liệu
liên kết về sản phẩm của họ để họ có thể khẳng định các thông tin thực về
sản phẩm đó như thông số kĩ thuật, thành phần và thông tin dinh dưỡng và
cho phép những bên khác (ví dụ như các nhà bán lẻ) liên kết đến thông tin
này. Điều này tương tự như quy trình trong Phần 3.3, nhưng trong trường
hợp này chúng ta đang sử dụng cả từ vựng từ Schema.org và từ vựng về
GS1 Web. Điều này cho phép đưa vào một bộ các thuộc tính sản phẩm phong
phú hơn nhiều.
Ví dụ này cho thấy một sản phẩm thực phẩm và các thuộc tính dinh dưỡng,
nhưng Từ điển Web GS1 cũng bao gồm các thuộc tính sản phẩm chuyên biệt
cho nhiều loại sản phẩm khác.
3.5.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.3.
3.5.2 Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?
Sử dụng quy trình này khi tạo dữ liệu liên kết cho sản phẩm của họ sử dụng
GS1 Web Vocabulary mở rộng do GS1 cung cấp
3.5.3 Làm thế nào?
Dưới đây là ví dụ về JSON-LD:
{
"@context": {
"gs1": "http://gs1.org/voc/",
"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
"TradeItem":"schema:Product",
"tradeItemDescription":{"@id":"schema:description","@language":
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"en"},
},

"gtin13": {"@id":"schema:gtin13", "@type": "xsd:string"

"image":{"@id":"schema:image","@type":"@id"},

"healthClaimDescription":{"@id":"gs1:healthClaimDescription","@
"allergenStatement":{"@id":"gs1:allergenStatement","@language": "e
"gs1:measurementUnitCode": { "@type": "xsd:string" },
"value":{"@id":"gs1:measurementValue","@type":"xsd:float"},
"unit":{"@id":"gs1:measurementUnitCode","@type":"xsd:string"},
"ingredientpercentage":{"@id":"gs1:ingredientContentPercentage"
"ingredientseq":{"@id":"gs1:ingredientSequence","@type":"xsd:in
"ingredientname":{"@id":"gs1:ingredientName","@language":"en"},
"hasAllergenRelatedInformation":{"@id":"gs1:hasAllergenRelatedI
"hasIngredients":{"@id":"gs1:hasIngredients","@type":"@id"},
"hasIngredientDetail":{"@id":"gs1:hasIngredientDetail","@type":
"nutrientBasisQuantity":{"@id":"gs1:nutrientBasisQuantity","@ty
"energyPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:energyPerNutrientBasis","@
"proteinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:proteinPerNutrientBasis",
"carbohydratesPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:carbohydratesPerNut
"sugarsPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:sugarsPerNutrientBasis","@
"fatPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:fatPerNutrientBasis","@type":
"saturatedFatPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:saturatedFatPerNutri
"fibrePerNutrientBasis":{"@id":"gs1:fibrePerNutrientBasis","@ty
"sodiumPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:sodiumPerNutrientBasis","@
"saltPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:saltPerNutrientBasis","@type
"vitaminCPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminCPerNutrientBasis
"thiaminPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:thiaminPerNutrientBasis",
"riboflavinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:riboflavinPerNutrientB
"niacinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:niacinPerNutrientBasis","@typ
"vitaminB6PerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminB6PerNutrientBas
"folicAcidPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:folicAcidPerNutrientBas
"vitaminB12PerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminB12PerNutrientB
"pantothenicAcidPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:pantothenicAcidPerNu
"calciumPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:calciumPerNutrientBasis",
"ironPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:ironPerNutrientBasis","@type":"
"dv":{"@id":"gs1:dailyValueIntakePercent","@type":"xsd:float"},
"Ingredient":"gs1:FoodAndBeverageIngredientDetail",
"Measurement":"gs1:NutritionMeasurementType"
},
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
"gtin13":"5011476100885",
"@type": [ "TradeItem"],
"tradeItemDescription": "Deliciously crunchy Os, packed with 4
whole grains. Say Yes to Cheerios",
"healthClaimDescription":"8 Vitamins & Iron, Source of Calcium
& High in Fibre",
"hasAllergenRelatedInformation": {"@type":
"gs1:AllergenRelatedInformation","allergenStatement":"May
contain nut traces"},
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"hasIngredients":
{"@type":
"gs1:FoodAndBeverageIngredient","hasIngredientDetail":[
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"1","ingredientname":"Cere
al
Grains","ingredientpercentage":"77.5"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"2","ingredientname":"Whol
e Grain
OATS","ingredientpercentage":"38.0"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"3","ingredientname":"Whol
e Grain
WHEAT","ingredientpercentage":"18.6"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"4","ingredientname":"Whol
e Grain
BARLEY","ingredientpercentage":"12.8"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"5","ingredientname":"Whol
e Grain
Rice","ingredientpercentage":"5.5"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"6","ingredientname":"Whol
e Grain
Maize","ingredientpercentage":"2.6"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"7","ingredientname":"Suga
r"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"8","ingredientname":"Whea
t Starch"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"9","ingredientname":"Part
ially Inverted Brown Sugar Syrup"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"10","ingredientname":"Sal
t"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"11","ingredientname":"Tri
potassium
Phosphate"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"12","ingredientname":"Su
nflower Oil"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"13","ingredientname":"Col
ours: Caramel, Annatto, Carotene"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"14","ingredientname":"Ant
ioxidant: Tocopherals"},
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{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"16","ingredientname":"Niaci
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"17","ingredientname":"Panto
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"18","ingredientname":"Thiam
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"19","ingredientname":"Vitam
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"20","ingredientname":"Ribof
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"21","ingredientname":"Folic
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"22","ingredientname":"Vitam
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"23","ingredientname":"Calci
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"24","ingredientname":"Iron"
"nutrientBasisQuantity":{"@type":"Measurement","value":"100","un
"energyPerNutrientBasis":
[{"@type":"Measurement","value":"1615","unit":"KJO"},{"@type":"Mea
":"E14"}],
"proteinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"8.6","
"carbohydratesPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"
"sugarsPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"21.4","
"fatPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"4.0","unit
"saturatedFatPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1
"fibrePerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"7.1","un
"sodiumPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"0.41","
"saltPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.04","un
"vitaminCPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"71.0"
"thiaminPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.24",
"riboflavinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.1
niacinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"14.0","uni
"vitaminB6PerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.2
"folicAcidPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"200"
"vitaminB12PerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.9
"pantothenicAcidPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"
,
"calciumPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"460","
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"15","ingredientname":"Vit
amin
C"},
"ironPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"14.7","u
nit":"MGM","dv":"105"} }
Giải thích:
Phần ngữ cảnh (bóng màu cam) đề cập đến ba không gian tên - từ vựng
GS1, từ vựng của schema.org và XSD (XML Schema Definition). (XSD được
sử dụng cho các kiểu dữ liệu chuẩn như xsd: float và xsd: integer). Không
gian tên của RDF được ngầm đưa vào thông qua từ khoá JSONLD @type,
được ánh xạ tới rdf: type.
Một số lĩnh vực cơ bản như mô tả của chào hàng hoặc thương phẩm (sản
phẩm), thuộc tính gtin13, hình ảnh và thông tin về giá được ánh xạ tới các
thuật ngữ của schema.org. Các thuật ngữ chuyên biệt dành riêng cho các
sản phẩm thực phẩm và nước giải khát được ánh xạ tới thuật ngữ từ từ vựng
gs1.
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Một số thuật ngữ chuyên biệt cho các thành phần sản phẩm thực phẩm hoặc
thông tin dinh dưỡng không lấy giá trị chuỗi đơn giản nhưng thay vào đó lấy
các giá trị dữ liệu phức tạp như
gs1:NutritionMeasurementType (Có thể được sử dụng để thể hiện số lượng,
đơn vị đo lường và tỷ lệ phần trăm lượng chất dinh dưỡng hàng ngày được
đề nghị theo khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền của thị trường mục
tiêu) - hoặc gs1:FoodAndBeverageIngredientDetail (Có thể chấp nhận một
số thứ tự thành phần, tên thành phần và thành phần theo tỷ lệ phần trăm
của tổng thành phần của sản phẩm)
Lưu ý: Về thuộc tính có nhiều giá trị, danh sách, chuỗi v.v…
Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là không giống như RDF Turtle hoặc NTriples, trong JSON-LD, tên của mỗi thuộc tính hoặc vị từ chỉ xuất hiện một
lần trong khối dữ liệu. Có thể có các tình huống mà trong bộ ba chúng ta có
thể viết một vài bộ ba chứa cùng một thuộc tính hoặc vị từ, có thể sử dụng
các nút trống nếu giá trị không phải là kiểu dữ liệu đơn giản. Khi chúng ta
muốn thể hiện những điều này trong JSON-LD, chúng ta phải viết tên của
thuộc tính hoặc vị từ chỉ một lần - và sử dụng một danh sách cho các bộ
giá trị tương ứng với thuộc tính đó. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể xem ví
dụ về các danh sách trong JSON-LD (được bao gồm trong dấu ngoặc vuông)
cho các thuộc tính 'hasIngredientDetail' và 'energyPerNutrientBasis'. Danh
sách được sử dụng trong các ví dụ này để cho phép nhiều thành phần và cho
hai đơn vị năng lượng khác nhau, một cách tương ứng.
3.6 Quy trình cho nhà bán lẻ xây dựng một khối JSON-LD đơn giản
để thể hiện các thông tin thực cơ bản về bất kỳ khả năng cung cấp
sản phẩm nào, sử dụng từ vựng của GS1 web
Nhà bán lẻ muốn bao gồm việc tạo dữ liệu liên kết về khả năng cung cấp sản
phẩm của họ để họ có thể khẳng định các thông tin thực về khả năng cung
cấp đó như giá và hình ảnh sản phẩm của riêng nhà bán lẻ, và tạo thuận lợi
cho những bên khác liên kết đến thông tin này. Đồng thời, nhà bán lẻ cũng
mong muốn bao gồm thông tin sản phẩm chi tiết như các thành phần
và thông tin dinh dưỡng. Điều này tương tự như quy trình trong Phần 3.3,
nhưng trong trường hợp này chúng ta đang sử dụng cả từ vựng từ
Schema.org và từ vựng về GS1 Web. Điều này cho phép đưa vào một bộ các
thuộc tính sản phẩm phong phú hơn nhiều.
Ví dụ này cho thấy một sản phẩm thực phẩm và các thuộc tính dinh dưỡng,
nhưng Từ điển Web GS1 cũng bao gồm các thuộc tính sản phẩm chuyên biệt
cho nhiều loại sản phẩm khác.
3.6.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.4.
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3.6.2 Khi nào Tôi Sẽ Sử Dụng Điều này?
Ví dụ sau cho thấy cách một nhà bán lẻ có thể sử dụng từ vựng GS1 kết hợp
với từ vựng của schema.org để viết các thông tin thực tế về khả năng cung
cấp sản phẩm cho một sản phẩm thực phẩm. Trong ví dụ này, chúng tôi đã
sử dụng các thuộc tính và lớp của schema.org (được hiển thị bằng màu đỏ)
bất cứ nơi nào chúng tôi có thể thể hiện các thuộc tính đủ chính xác bằng
cách sử dụng từ vựng của schema.org. Đối với danh sách thông tin dinh
dưỡng và thành phần, chúng tôi sử dụng từ vựng GS1 bởi vì nó hỗ trợ nhiều
chất dinh dưỡng hơn và cũng cho phép chúng tôi chỉ định một lượng chất
dinh dưỡng rõ ràng (ví dụ 100g hoặc 100ml sản phẩm) để không có sự mơ
hồ về những gì Số lượng (ví dụ nội dung protein) liên quan. Tuy nhiên, chúng
tôi lưu ý rằng schema.org xác định một số thuộc tính liên quan trong
http://schema.org/NutritionInformation và hỗ trợ biểu hiện một danh sách
các thành phần trong ngữ cảnh của http://schema.org/Recipe - nhưng
schema.org hiện không cung cấp bất kỳ hướng dẫn nào về cách chúng có
thể được áp dụng một cách đáng tin cậy như thế nào để Thể hiện thông tin
dinh dưỡng hoặc thành phần của một sản phẩm thực phẩm.
3.6.3 Làm thế nào?
Sau đây là một vài ví dụ về JSON-LD:
{

Release 1.0.1, Ratified, Nov 2015

© 2015 GS1 AISBL

Page 39 of 60

GS1 SmartSearch Implementation Guideline

"@context": {
"gs1": "http://gs1.org/voc/",
"schema": "http://schema.org/",
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
"TradeItem":"schema:Product",
"Offering":"schema:Offer",

"offerDescription":{"@id":"schema:description","@language": "en"},
"tradeItemDescription":{"@id":"schema:description","@language":
"en"},
"gtin13": {"@id":"schema:gtin13", "@type": "xsd:string" },
"image":{"@id":"schema:image","@type":"@id"},
"price":{"@id":"schema:price","@type":"xsd:float"},
"currencyUnit":{"@id":"schema:priceCurrency","@type":"xsd:string"},
"priceType":{"@id":"schema:priceType","@type":"xsd:string"},
"hasPrice":{"@id":"schema:priceSpecification","@type":"@id"},
"includes":{"@id":"schema:itemOffered","@type":"@id"},
"healthClaimDescription":{"@id":"gs1:healthClaimDescription","@langua
"en"},
"allergenStatement":{"@id":"gs1:allergenStatement","@langu
"en"},
"gs1:measurementUnitCode": { "@type": "xsd:string" },
"value":{"@id":"gs1:measurementValue","@type":"xsd:float"},
"unit":{"@id":"gs1:measurementUnitCode","@type":"xsd:string"},

"ingredientpercentage":{"@id":"gs1:ingredientContentPercentage","@type":
"ingredientname":{"@id":"gs1:ingredientName","@language":"en"},
"hasAllergenRelatedInformation":{"@id":"gs1:hasAllergenRelatedInforma
"hasIngredients":{"@id":"gs1:hasIngredients","@type":"@id"},
"hasIngredientDetail":{"@id":"gs1:hasIngredientDetail","@type":"@id"}
"nutrientBasisQuantity":{"@id":"gs1:nutrientBasisQuantity","@type":"@
"energyPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:energyPerNutrientBasis","@type":
"proteinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:proteinPerNutrientBasis","@type
"carbohydratesPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:carbohydratesPerNutrientB
"sugarsPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:sugarsPerNutrientBasis","@type":
"fatPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:fatPerNutrientBasis","@type":"@id"}
"saturatedFatPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:saturatedFatPerNutrientBas
"fibrePerNutrientBasis":{"@id":"gs1:fibrePerNutrientBasis","@type":"@
"sodiumPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:sodiumPerNutrientBasis","@type":
"saltPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:saltPerNutrientBasis","@type":"@id
"vitaminCPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminCPerNutrientBasis","@ty
"thiaminPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:thiaminPerNutrientBasis","@type
"riboflavinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:riboflavinPerNutrientBasis",
"niacinPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:niacinPerNutrientBasis","@type":"@i
"vitaminB6PerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminB6PerNutrientBasis","@
"folicAcidPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:folicAcidPerNutrientBasis","@
"vitaminB12PerNutrientBasis":{"@id":"gs1:vitaminB12PerNutrientBasis",
"pantothenicAcidPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:pantothenicAcidPerNutrient
"calciumPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:calciumPerNutrientBasis","@type
"ironPerNutrientBasis":{"@id":"gs1:ironPerNutrientBasis","@type":"@id"},
"dv":{"@id":"gs1:dailyValueIntakePercent","@type":"xsd:float"},
"Ingredient":"gs1:FoodAndBeverageIngredientDetail",
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"ingredientseq":{"@id":"gs1:ingredientSequence","@type":"xsd:in
teger"},
"Measurement":"gs1:NutritionMeasurementType"
},
"@id": "http://id.retailer.com/gtin/05011476100885",
"@type": "Offering",
"gtin13":"5011476100885",
"offerDescription": "Nestle Cheerios Cereal 600G",
"image":"http://www.retailer.com/Groceries/pi/885/5011476100885
/IDShot_225x225.jpg",
"hasPrice": {
"price": "2.00",
"currencyUnit": "GBP",
"priceType": "List",
"@type":"schema:PriceSpecification"
},
"includes": {
"@id": "http://id.manufacturer.com/gtin/05011476100885",
"gtin13":"5011476100885",
"@type": [ "TradeItem"],
"tradeItemDescription": "Deliciously crunchy Os, packed with
4 whole grains. Say Yes to Cheerios",
"healthClaimDescription":"8 Vitamins & Iron, Source of Calcium
& High in Fibre",
"hasAllergenRelatedInformation": {"@type":
"gs1:AllergenRelatedInformation","allergenStatement":"May
contain nut traces"},
"hasIngredients":
{"@type":
"gs1:FoodAndBeverageIngredient","hasIngredientDetail":[
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"1","ingredientname":"Cere
al
Grains","ingredientpercentage":"77.5"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"2","ingredientname":"Whol
e Grain
OATS","ingredientpercentage":"38.0"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"3","ingredientname":"Whol
e Grain
WHEAT","ingredientpercentage":"18.6"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"4","ingredientname":"Whol
e Grain
BARLEY","ingredientpercentage":"12.8"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"5","ingredientname":"Whol
e Grain
Rice","ingredientpercentage":"5.5"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"6","ingredientname":"Whol
e Grain
Maize","ingredientpercentage":"2.6"},
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{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"13","ingredientname":"Colours:
Carotene"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"14","ingredientname":"Antioxidant
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"15","ingredientname":"Vitamin C"}
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"16","ingredientname":"Niacin"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"17","ingredientname":"Pantothenic
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"18","ingredientname":"Thiamin (B1
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"19","ingredientname":"Vitamin B6"
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"20","ingredientname":"Riboflavin
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"21","ingredientname":"Folic
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"22","ingredientname":"Vitamin B12
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"23","ingredientname":"Calcium Car
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"24","ingredientname":"Iron"} ]},
"nutrientBasisQuantity":{"@type":"Measurement","value":"100","unit":"
"energyPerNutrientBasis":
[{"@type":"Measurement","value":"1615","unit":"KJO"},{"@type":"Measureme
":"E14"}],
"proteinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"8.6","unit"
"carbohydratesPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"74.3"
"sugarsPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"21.4","unit"
"fatPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"4.0","unit":"GR
"saturatedFatPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.0","
"fibrePerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"7.1","unit":"
"sodiumPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"0.41","unit"
"saltPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.04","unit":"
"vitaminCPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"71.0","uni
"thiaminPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.24","unit
"riboflavinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.10","u
"niacinPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"14.0","unit"
"vitaminB6PerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.20","un
"folicAcidPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"200","uni
"vitaminB12PerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"1.90","u
"pantothenicAcidPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"4.40",
,
"calciumPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"460","unit"
"ironPerNutrientBasis":{"@type":"Measurement","value":"14.7","unit":"
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"7","ingredientname":"Suga
r"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"8","ingredientname":"Whea
t Starch"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"9","ingredientname":"Part
ially Inverted Brown Sugar Syrup"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"10","ingredientname":"Sal
t"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"11","ingredientname":"Tri
potassium Phosphate"},
{"@type":"Ingredient","ingredientseq":"12","ingredientname":"Sun
flower Oil"},
}
}
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Giải thích:
Phần ngữ cảnh (bóng màu cam) đề cập đến ba không gian tên - từ vựng
GS1, từ vựng của schema.org và XSD (XML Schema Definition). (XSD được
sử dụng cho các kiểu dữ liệu chuẩn như xsd: float và xsd: integer). Không
gian tên của RDF được ngầm đưa vào thông qua từ khoá JSONLD @type,
được ánh xạ tới rdf: type.
Một số lĩnh vực cơ bản như mô tả của chào hàng hoặc thương phẩm (sản
phẩm), thuộc tính gtin13, hình ảnh và thông tin về giá được ánh xạ tới các
thuật ngữ của schema.org. Các thuật ngữ chuyên biệt dành riêng cho các
sản phẩm thực phẩm và nước giải khát được ánh xạ tới thuật ngữ từ từ vựng
gs1.
Một số thuật ngữ chuyên biệt cho các thành phần sản phẩm thực phẩm hoặc
thông tin dinh dưỡng không lấy giá trị chuỗi đơn giản nhưng thay vào đó lấy
các giá trị dữ liệu phức tạp như
gs1:NutritionMeasurementType (Có thể được sử dụng để thể hiện số lượng,
đơn vị đo lường và tỷ lệ phần trăm lượng chất dinh dưỡng hàng ngày được
đề nghị theo khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền của thị trường mục
tiêu) - hoặc gs1:FoodAndBeverageIngredientDetail (Có thể chấp nhận một
số thứ tự thành phần, tên thành phần và thành phần theo tỷ lệ phần trăm
của tổng thành phần của sản phẩm)
Lưu ý: Về thuộc tính có nhiều giá trị, danh sách, chuỗi v.v…
Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là không giống như RDF Turtle hoặc NTriples, trong JSON-LD, tên của mỗi thuộc tính hoặc vị từ chỉ xuất hiện một
lần trong khối dữ liệu. Có thể có các tình huống mà trong bộ ba chúng ta có
thể viết một vài bộ ba chứa cùng một thuộc tính hoặc vị từ, có thể sử dụng
các nút trống nếu giá trị không phải là kiểu dữ liệu đơn giản. Khi chúng ta
muốn thể hiện những điều này trong JSON-LD, chúng ta phải viết tên của
thuộc tính hoặc vị từ chỉ một lần - và sử dụng một danh sách cho các bộ
giá trị tương ứng với thuộc tính đó. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể xem ví
dụ về các danh sách trong JSON-LD (được bao gồm trong dấu ngoặc vuông)
cho các thuộc tính 'hasIngredientDetail' và 'energyPerNutrientBasis'. Danh
sách được sử dụng trong các ví dụ này để cho phép nhiều thành phần và cho
hai đơn vị năng lượng khác nhau, một cách tương ứng.
3.7 Thủ tục để phục vụ một khối JSON-LD thông qua một trang web
hiện có, sử dụng nhúng - một sản phẩm trên mỗi trang
Nhà xuất bản trang web bao gồm một khối JSON-LD mô tả một sản phẩm
xuất hiện trên trang đó.
3.7.1 Điều kiện tiên quyết
Xem phần 3.3, 3.4, 3.5, hay 3.6.
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3.7.2 Khi nào thì tôi sử dụng điều này?
Sử dụng quy trình này khi có một sản phẩm được mô tả trên một trang web
nhất định và bạn muốn bao gồm dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm đó
3.7.3 Làm thế nào?
Bạn thêm JSON-LD vào một trang web đơn giản bằng cách cho nó vào trong
một thẻ <script> quy định loại phương tiện truyền thông internet
application/ld+json. Nó có thể được đưa vào trong phạm vi phần <head>
của trang web của bạn, giống như:
<html>
<head>
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block goes here)
</script>
... (rest of head Phần)
</head>
<body>
... (visible part of the web page)
</body>
</html>
Ngoài ra, JSON-LD có thể được thêm vào như phần tử con cuối cùng trong
phần <body> của trang web của bạn, giống như:
<html>
<head>
... (rest of head Phần)
</head>
<body>
... (visible part of the web page)
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block goes here)
</script>
</body>
</html>
Dù bằng cách nào, khối JSON-LD sẽ được hiểu là đề cập đến toàn bộ trang.
Điều này minh hoạ lợi thế chính của JSON-LD so với RDFa hoặc các phương
tiện khác nhúng dữ liệu có cấu trúc vào trang web: không giống các định
dạng nội tuyến như RDFa và Microdata, JSON-LD được chèn vào chỉ một nơi
trong đánh dấu trang, Nội dung có thể nhìn thấy. Điều này làm cho việc thêm
JSON-LD vào một trang web trở nên dễ dàng hơn và ít bị lỗi hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là khi JSON-LD (hoặc bất kỳ định dạng dữ liệu có
cấu trúc khác) được thêm vào trang web, thông tin ngữ nghĩa ở định dạng
có thể đọc được bằng máy phải khớp với thông tin trong phần con người có
thể đọc. Nếu không làm như vậy thì sẽ được coi là lạm dụng sử dụng bởi các
công cụ tìm kiếm, có thể dẫn đến một cấp bậc thấp hơn cho các trang web
hoặc trang không được liệt kê đầy đủ.
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3.8 Thủ tục để phục vụ một khối JSON-LD qua một trang web hiện
có, sử dụng thủ tục nhúng cho nhiều sản phẩm trên mỗi trang
Nhà xuất bản trang web bao gồm một khối JSON-LD mô tả nhiều sản phẩm
xuất hiện trên trang đó
3.8.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.3, 3.4, 3.5, hay 3.6.
3.8.2 Khi nào thì tôi sử dụng điều này?
Sử dụng quy trình này khi có nhiều sản phẩm được mô tả trên một trang web
nhất định và bạn muốn bao gồm dữ liệu có cấu trúc về mỗi sản phẩm đó
3.8.3 Như thế nào?
Thủ tục gần giống như trình bày trong Phần 3.7, ngoại trừ các khối JSON-LD
riêng biệt, mỗi khối ở bên trong thẻ <script> riêng của chúng, được bao gồm
cho mỗi sản phẩm. Mỗi khối JSON-LD tương ứng với chính xác một GTIN và
chứa một đối tượng cho GTIN sản phẩm và nhiều nhất là một chủ đề cho
chào hàng GTIN (trường hợp sau chỉ áp dụng cho trang web của nhà bán lẻ).
Như nêu trong Phần 3.7, bạn thêm JSON-LD vào trang web bằng cách đưa
nó vào trong một thẻ <script> quy định một loại phương tiện truyền thông
internet về application/ld+json. Nó có thể được đưa vào trong phạm vi phần
<head> trên trang của bạn, giống như:
<html>
<head>
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block for GTIN 1 goes here)
</script>
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block for GTIN 2 goes
here)
</script>
... (and so forth for remaining GTINs)
... (rest of head Phần)
</head>
<body>
... (visible part of the web page)
</body>
</html>
Ngoài ra, các khối JSON-LD có thể được thêm vào như phần tử con cuối cùng
trong phần <body> trên trang của bạn, giống như:
<html>
<head>
... (rest of head Phần)
</head>
<body>
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here)

... (visible part of the web page)
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block for GTIN 1 goes here)
</script>
<script type="application/ld+json">
(JSON-LD block for GTIN 2 goes
</script>
... (and so forth for remaining GTINs)
</body>

</html>
Điều quan trọng cần lưu ý là khi JSON-LD (hoặc bất kỳ định dạng dữ liệu có
cấu trúc khác) được thêm vào một trang web, thông tin ngữ nghĩa ở định
dạng có thể đọc được bằng máy phải khớp với thông tin trong phần con người
có thể đọc. Nếu không làm như vậy thì sẽ được coi là lạm dụng sử dụng các
công cụ tìm kiếm, có thể dẫn đến một thứ hạng thấp hơn cho trang web hoặc
trang không được liệt kê đầy đủ.
Trong trường hợp có nhiều sản phẩm trên mỗi trang web, nên có chính xác
nhiều khối JSON-LD vì có GTIN trong phần người có thể đọc được của trang
và các khối JSON-LD sẽ xuất hiện theo thứ tự như thứ tự GTIN tương ứng
xuất hiện trong các đánh dấu HTML cho phần người có thể đọc được. Để xác
định mối tương quan giữa JSON-LD và phần người có thể đọc được và do các
chính sách liên quan đến lạm dụng như đã thảo luận ở trên, tất cả các thuộc
tính trong JSON-LD phải khớp với thông tin được trình bày trong HTML người
có thể đọc được (ngoại lệ đáng chú ý là chính GTIN có thể không xuất hiện
trong phần người có thể đọc được).
3.9 Thủ tục để phục vụ một khối JSON-LD độc lập trong sự cô lập
thông qua một máy chủ web
Nhà xuất bản dữ liệu cho thấy các tài nguyên web trả về một đại diện JSONLD của tài nguyên khi dereferenced (trái với một trang web HTML nhúng
JSON-LD).
3.9.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.3, 3.4, 3.5, hay 3.6.
3.9.2 Khi nào thì tôi sử dụng điều này?
Nhiều khung front-end hiện đại, chẳng hạn như AngularJS, sử dụng
JavaScript để thao tác trang web và tải dữ liệu JSON không đồng bộ từ API.
Sử dụng JSON-LD chứ không phải là JSON cũ sẽ cho phép sử dụng các số
nhận dạng được chia sẻ cho thuộc tính và khả năng nhúng liên kết đến các
tài nguyên khác vào JSON (JSON thông thường không hỗ trợ loại dữ liệu
URI). Sử dụng cách tiếp cận này để có thể tham chiếu dữ liệu và tài nguyên
bên ngoài để có thể chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trên các trang web khác
nhau mà không cần phải nhúng cùng một dữ liệu vào mỗi và mọi trang. Điều
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này có thể cải thiện khả năng lưu trữ tài nguyên và giảm hiệu ứng sóng thủy
triều do đó một sự thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hàng trăm hoặc hàng ngàn
trang HTML cần được cập nhật.
3.9.3 Như thế nào?
Dữ liệu JSON-LD hoặc các tệp ngữ cảnh có thể được phục vụ bằng cách sử
dụng một máy chủ web thông thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải
định cấu hình máy chủ web để chỉ định loại MIME thích hợp trong thông tin
Header trước khi nó gửi tập tin JSON-LD. Loại MIME cho JSON-LD là
application / ld + json Nếu sử dụng máy chủ Web Apache, bạn có thể đạt
được điều này bằng cách sửa đổi tệp .htaccess trong cùng thư mục với tệp
JSON-LD để nó bao gồm các dòng sau:
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
AddType application/ld+json .jsonld
Dòng đầu tiên hỗ trợ cho Cross-Origin Resource Sharing (CORS) [xem
http://enable-cors.org/ ], sao cho javascript từ các miền khác có thể được
truy cập từ các tệp JSON-LD của bạn.
Dòng thứ hai buộc máy chủ web chỉ ra kiểu MIME application/ld+json bất cứ
khi nào nó phục vụ một tập tin JSON-LD, miễn là các tập tin JSON-LD được
đặt tên với hậu tố tên tập tin .jsonld.
3.10 Quy trình kiểm tra dữ liệu có cấu trúc được định dạng chính xác
Khi bạn đã tạo ra JSON-LD cho sản phẩm hoặc khả năng cung cấp sản phẩm
của bạn, bạn sẽ muốn kiểm tra xem nó có được định dạng chính xác sao cho
nó có thể được xử lý bởi bất kỳ ứng dụng nào và các ứng dụng có thể muốn
tiêu thụ nó. Phần này giải thích quy trình và công cụ để giúp bạn đạt được
điều này
3.10.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.7 hay 3.8.
3.10.2 Khi nào thì tôi sử dụng điều này?
Sử dụng một trong những công cụ được đề xuất để kiểm tra xem dữ liệu của
bạn có đúng cú pháp và nó sẽ được giải thích theo cách dự kiến.
3.10.3 Như thế nào?
Bạn có thể sử dụng công cụ JSON-LD Playground tại http://jsonld.org/playground/index.html để kiểm tra JSON-LD bạn đã tạo ra
Bạn có thể sử dụng JSON-LD có tại địa chỉ web sau để xem kết quả.
http://www.autoidlabs.org.uk/GS1Digital/Demos/GS1vocab/gs1JSON-LDDemo.html
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Chỉ cần xem mã nguồn của trang và dán khối JSON-LD vào mẫu JSON-LD
Playground. (Bạn phải loại trừ các thẻ <script> kèm theo vì đây không phải
là một phần của khối JSON-LD). Công cụ sẽ kiểm tra và báo cáo bất kì lỗi cú
pháp nào (ví dụ: "Dấu hiệu JSON - SyntaxError: Unexpected token". Bạn
cũng có thể sử dụng công cụ này để xem nội dung của bạn theo một số định
dạng khác nhau để giúp đảm bảo ý nghĩa đã định cho JSON-LD của bạn.
Một công cụ hữu ích có thể được tìm thấy tại http://linter.structureddata.org/. Bằng cách dán trang URL của bạn hoặc tải lên nội dung trang, bạn
có thể sử dụng công cụ này để nhận được xác nhận trực quan về dữ liệu có
cấu trúc trong trang của bạn.
3.11 Quy trình truy cập dữ liệu có cấu trúc trong khối JSON-LD sử
dụng JavaScript trong cùng một trang web
Nhà xuất bản của một trang web muốn khai thác nội dung JSON-LD nhúng
vào các mục đích khác trong chính trang web.
3.11.1 Điều kiện tiên quyết
Phần 3.7 hay 3.8.
3.11.2 Khi nào thì tôi sử dụng điều này?
Các trang web hiện đại thực hiện nhiều thao tác dữ liệu trong Javascript.
Nhúng thông tin một lần trong JSON-LD và sau đó sử dụng nó từ Javascript
có thể hữu ích cho các trường hợp sử dụng sau đây:
■ Xây dựng các giao diện người dùng phong phú: thay vì phải trùng lặp nội
dung trong phần HTML của trang web và JSON-LD, trang web chỉ bao gồm
mã JSON-LD và Javascript đọc JSON-LD để đưa nội dung cho người dùng
(Thông qua DOM). Điều này có thể mang lại lợi ích như:
□ Phân nhóm nội dung dài.
□ Dịch các thuộc tính thành các biểu tượng hoặc đồ hoạ được tạo ra theo
thủ tục.
□ Hiển thị thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không yêu cầu
phải tải lại trang.
■ Nhập dữ liệu theo dõi. Các hệ thống như Google Analytics đưa dữ liệu của
họ trong các cấu trúc Javascript, có thể được phổ biến bằng cách đọc dữ liệu
JSON-LD. Điều này cho phép theo dõi bởi các thuộc tính khác nhau được
thêm vào.
3.11.3 Như thế nào?
Xem hướng dẫn tại:
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http://www.autoidlabs.org.uk/GS1Digital/Demos/GS1vocab/gs1JSON-LDwith-JavaScript.html
Trang này sử dụng cùng một khối JSON-LD như ví dụ trước và giải thích
cách JavaScript có thể truy cập dữ liệu.
Lưu ý rằng JavaScript không nhận thức được JSON-LD, có nghĩa là nó bỏ
qua tiêu đề @context và không mở rộng các phím cục bộ hoặc prefix:name
đến các URI đầy đủ, cũng không phải là nhận thức của @type hoặc @
language.
Có thể truy cập dữ liệu từ JSON-LD - nhưng không phải luôn luôn thông qua
dấu chấm (.) quen thuộc trong JSON.
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biến đổi mạng lưới tài liệu (ví dụ như các trang web) vào một trang web toàn
cầu về dữ liệu tương tác có khả năng liên kết mà máy có thể diễn giải được
vì ý nghĩa của mỗi mối quan hệ dữ liệu được nêu rõ - và bởi vì
web ngữ nghĩa sử dụng các HTTP URI (ví dụ: địa chỉ web), có thể truy cập
dữ liệu liên quan cũng như định nghĩa về tính chất và thuộc tính, tên đa ngôn
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yêu cầu web HTTP.
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Dữ liệu được liên kết là gì?
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Theo LinkedData.org, Dữ liệu được liên kết đề cập việc sử dụng Web để kết
nối các dữ liệu liên quan mà trước đây không được liên kết, hoặc sử dụng
Web để hạ thấp các rào cản liên kết dữ liệu hiện đang được kết nối bằng cách
sử dụng các phương pháp khác. Dữ liệu được liên kết đôi khi được coi là đồng
nghĩa với Ngữ nghĩa Web hoặc là một tập hợp con của nó. Dữ liệu được Liên
kết có thể được cung cấp và truy xuất thông qua các yêu cầu web, hoặc là
dữ liệu độc lập - hoặc được nhúng trong các trang web thông thường, như
đánh dấu ngữ nghĩa bổ sung của thông tin chứa trong trang, có thể truy cập
mà không có sự mơ hồ đối với phần mềm bao gồm công cụ tìm kiếm, ứng
dụng điện thoại thông minh v.v…
Xem Phần 1.3 để được giới thiệu ngắn gọn về Dữ liệu được liên kết
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Dữ liệu được cấu trúc thế nào?
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Trong công nghệ Semantic Web / Linked Data, chúng ta không nghĩ về dữ
liệu như được cấu trúc trong các bảng xác định với các hàng và cột như trong
một cơ sở dữ liệu quan hệ. Web ngữ nghĩa (Semantic Web) sử dụng một cấu
trúc dữ liệu đơn giản hơn trong đó các sự kiện, tuyên bố thực tế hoặc các
mối quan hệ dữ liệu được biểu diễn dưới dạng đồ thị trực tiếp dữ liệu. Bạn có
thể nghĩ một đồ thị dữ liệu là rất giống với một sơ đồ tư duy (mind-map).
mind-map sử dụng vòng tròn, hình bầu dục hoặc hình chữ nhật để biểu diễn
"đối tượng" và các mũi tên kết nối "những đối tượng này" để thể hiện mối
quan hệ giữa chúng.
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1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699

Để chuyển đổi 'sơ đồ tư duy' hoặc 'đồ thị' về các mối quan hệ dữ liệu từ một
biểu diễn ảnh sang định dạng có thể được xử lý bằng phần mềm máy tính,
chúng ta thường biểu diễn mỗi mũi tên trên bản đồ tư duy như là một bộ ba
kết nối một chủ đề ("Đối tượng" được mô tả, ở chân mũi tên) tới một vật
(một “đối tượng” khác xuất hiện ở cuối mũi tên). Bản thân mũi tên tương
ứng với thuộc tính hoặc vị từ có tên cụ thể đại diện cho mối quan hệ dữ liệu
kết nối đối tượng với đối tượng.
Theo cách này, ngay cả các cấu trúc dữ liệu rất phức tạp cũng có thể được
phá vỡ về cơ bản thành một bảng 3 cột 'bộ ba'. Đây là bản chất của Khung
Mô tả Tài nguyên (Resource Description Framework - RDF) - một tiêu chuẩn
kĩ thuật của W3C được đặt trên nền tảng khay công nghệ Web Semantic. Có
một số cách mà theo đó dữ liệu RDF như vậy có thể được trao đổi hoặc truyền
đi. Bao gồm các định dạng đánh dấu nội tuyến như RDFa (RDF trong chú
thích) hoặc Microdata và các định dạng theo khối như JSON LD (Chú thích
đối tượng JavaScript cho Dữ liệu được Liên kết).

493

1700

494

1701

Bộ ba RDF - Subject, Predicate, Object

499

1702

1709

Như đã đề cập ở trên, RDF cho phép chúng ta viết các câu logic đơn giản để
diễn tả các khẳng định thực tế (ví dụ một sản phẩm có trọng lượng cụ thể)
theo cách mà phần mềm máy tính có thể sử dụng, để "hiểu" ý nghĩa và thậm
chí để có thể tạo ra một số sự kiện mới ('Inferencing') từ các dữ kiện hiện có
đã được nêu rõ, hoặc bằng cách sử dụng các xác nhận lôgic chính xác được
định nghĩa trong bản thể học - hoặc bằng cách sử dụng các quy tắc do người
dùng định nghĩa trong một ngôn ngữ truy vấn như SPARQL (xem cơ chế
SPARQL CONSTRUCT)

500

1710

Sử dụng URIs thay từ ngữ

501

1711

Khi chúng ta viết các sự kiện trong RDF, thay vì sử dụng chuỗi văn bản hoặc
các từ đơn giản để xác định các sự vật và mối quan hệ, chúng ta sử dụng
HTTP URIs nếu có thể. Ngoại lệ là các giá trị văn bản đơn giản như số, ngày
hoặc khi chúng ta muốn sử dụng một chuỗi văn bản để cung cấp một nhãn,
mô tả hoặc định nghĩa cho một cái gì đó.

502

1703
1704
1705
1706
1707
1708

1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

Ưu điểm của việc sử dụng HTTP URI là chúng hoàn toàn không mơ hồ trên
toàn cầu và có thể được tạo ra theo cách rất phân quyền. Bất kỳ ai cũng có
thể tạo ra HTTP URI bằng cách lấy tên miền Internet (hoặc sử dụng một tên
miền đã có như tên miền website của bạn) và sau đó sử dụng nó trong phần
"authority" của URI. Bởi vì tên miền là duy nhất, các URI HTTP bạn tạo sẽ
không vô tình đụng độ với các HTTP URI do những người khác tạo ra.
Mặc dù HTTP URI không phải là địa chỉ web thực để có thể sử dụng được
trong Dữ liệu có Liên kết, nhưng trên thực tế sẽ hữu ích nếu có thể sử dụng
một HTTP URI xuất hiện trong Dữ liệu có liên kết để tạo yêu cầu web
("dereferenced") trả về một số Thông tin hữu ích về điều mà HTTP URI đại
diện. Bằng cách đó, nếu bạn muốn tìm thêm thông tin về một vật được xác
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1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

định bởi HTTP URI hoặc tìm định nghĩa của thuộc tính hoặc vị từ được xác
định bởi HTTP URI, bạn có thể thử tạo một yêu cầu web cho nó.
Mặc dù bạn có thể được chuyển hướng đến một URI thay thế cung cấp thông
tin, bạn thường có thể mong đợi nhận được một số thông tin hữu ích do kết
quả của một yêu cầu web như vậy. Điều này có thể bao gồm nhãn, mô tả và
định nghĩa đa ngôn ngữ, cũng như liên kết đến các vấn đề liên quan khác
(cũng được xác định bởi các HTTP URI) và mối liên hệ của mỗi liên kết chỉ ra
một đặc tính hoặc mối quan hệ cụ thể.

1735
1736

Từ vựng là gì và bản thể luận là gì?

1737

Từ vựng và bản thể luận cung cấp danh sách các khái niệm, các lớp (các loại
vật thể) và các thuộc tính hoặc vị từ (các mối quan hệ, thuộc tính), cùng với
các định nghĩa của chúng. Ví dụ về các từ vựng bao gồm schema.org,
GoodRelations, vCard, Friend Of A Friend (FOAF), Dublin Core và từ vựng
mới của GS1 đang được phát triển trong nhóm làm việc của GS1
SmartSearch.

1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

Bản thể học đi một bước xa hơn từ vựng bởi vì chúng thường bao gồm một
số câu lệnh logic rất chính xác về các lớp và thuộc tính cho phép phần mềm
máy tính làm một số lý luận logic tự động. Ví dụ, một bản thể học có thể sử
dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật W3C như RDF Schema (RDFS) và Web Ontology
Language (OWL) để đưa ra các tuyên bố như vậy. Ví dụ, chúng ta có thể xác
định một người cha như là một tiểu tài sản của phụ huynh. Chúng ta có thể
nói rằng 'hasDateOfBirth' chỉ được phép có một giá trị cho bất kỳ điều cụ thể
nào. Chúng ta có thể nói rằng 'hasAncestor' có tính chuyển tiếp, có nghĩa là
nếu phần mềm máy tính thấy mối quan hệ 'người tổ tiên' giữa bạn và cha
mẹ của bạn, và giữa cha mẹ và ông bà của bạn, nó có thể sử dụng tài sản
chuyển tiếp cho lý do Hoặc suy luận rằng có một tài sản 'hasAncestor' giữa
bạn và ông bà của bạn, vv Các lớp học cũng có thể được đánh dấu là tách
rời nhau (ví dụ như chữ cái và chữ số là cả lớp con của các ký tự nhưng không
có thành viên chồng chéo)
Dữ liệu có liên kết được công bố thế nào và được nhà công bố làm cho
sẵn có như thế nào
Dữ liệu có Liên kết có thể được nhúng trong các trang web hiện tại, hoặc là
đánh dấu nội tuyến bằng RDFa hoặc Microdata hoặc như một khối dữ liệu
được cấu trúc, sử dụng đánh dấu JSON-LD. Xem Phần 3.7 và 3.8 cho các ví
dụ về cách nhúng một khối JSON-LD trong một trang web hiện có như thế
nào.
Dữ liệu có Liên kết cũng có thể được cung cấp trực tiếp, sử dụng máy chủ
web, với điều kiện các tiêu đề Internet Media Type (MIME) thích hợp được
phát ra trước khi dữ liệu được phân phối. Xem Phần 3.9 để được hướng dẫn
về việc phục vụ một khối JSON-LD trực tiếp, mà không nhúng vào trang web.
Cách tiếp cận khác để phục vụ Dữ liệu có Liên kết trên web là thông qua việc
sử dụng các điểm cuối SPARQL. Các điểm này cung cấp một giao diện truy
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1770
1771
1772
1773
1774

vấn trực tuyến sử dụng tiêu chuẩn giao thức truy vấn W3C SPARQL. Trong
trường hợp này, dữ liệu không cần phải được cung cấp như là một bãi chứa
hoàn chỉnh Dữ liệu có Liên kết; Thay vào đó điểm cuối SPARQL có thể đáp
ứng các truy vấn SPARQL, thực hiện các đối sánh phù hợp trên biểu đồ dữ
liệu của nó và trả kết quả theo yêu cầu.

1775
1776
1777

Làm cách nào để người tiêu dùng Dữ liệu có Liên kết yêu cầu một định
dạng cụ thể (ví dụ: JSON-LD)?

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789

Phần mềm muốn lấy dữ liệu có liên kết có thể sử dụng Đàm phán nội dung
HTTP để yêu cầu định dạng ưa thích, bằng cách chỉ định một chuỗi các kiểu
MIME và các ưa thích liên quan.
Nếu Dữ liệu có Liên kết không có sẵn ở định dạng được yêu cầu, một số công
cụ hiện có, có thể chuyển đổi Dữ liệu có Liên kết từ định dạng này sang định
dạng khác mà không mất thông tin hoặc ý nghĩa.
Các công cụ như vậy bao gồm http://rdf-translator.appspot.com/ và các thư
viện phần mềm trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau, ví dụ:
http://rdflib.net. Người tiêu dùng Dữ liệu có Liên kết cũng có thể sử dụng các
điểm cuối SPARQL để yêu cầu Dữ liệu có Liên kết khớp với các truy vấn
SPARQL của họ.

1790
1791

Tại sao chúng ta lại ủng hộ việc sử dụng JSON-LD?

1792

Trong tài liệu này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng JSON-LD vì:

1793

■ Việc sử dụng JSON-LD yêu cầu ít phân tích chi tiết/ kiến thức về cấu trúc
và bố cục của trang web mà con người có thể đọc được, chẳng hạn như việc
làm tổ của các phần tử <div> bên trong trang.

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

■ Khối JSON-LD phần lớn được tách riêng khỏi phần còn lại của trang web và
do đó, có thể sửa đổi cách bố trí hiển thị của trang mà không cần thay đổi
khối JSONLD, miễn là dữ liệu có cấu trúc trong Khối JSON-LD vẫn tương ứng
chính xác với thông tin có thể đọc được của con người trong trang.
Việc cung cấp một số ví dụ làm việc về đánh dấu JSON-LD theo cách mà các
công ty người sử dụng khác nhau và các nhà cung cấp giải pháp của họ dễ
dàng thích nghi dễ dàng hơn và có thể mở rộng hơn cho nhóm làm việc của
GS1 hơn là cố gắng phát triển các ví dụ tùy chỉnh cá nhân bằng cách sử dụng
đánh dấu nội tuyến mà người dùng có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc
liên quan đến những sửa đổi cần thiết cho các trang web hiện tại của họ.
■ JSON-LD được coi là ít nứt gãy hơn so với đánh giá nội tuyến như RDFa
hoặc Microdata. Ví dụ: bằng cách sử dụng RDFa hoặc Microdata, hình ảnh
của một sản phẩm xuất hiện trong trang web có thể được chú thích bằng
một thuộc tính như http://schema.org/image bằng cách sử dụng ví dụ đánh
dấu sau đây
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1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822

<div
about="http://example.com/id/gtin/05011476100885"
typeof="http://schema.org/Product">
<img
src="images/productXYZ.jpg" property="http://schema.org/image">
</div>
Tuy nhiên, nếu ai đó kết thúc tốt đẹp một liên kết xung quanh một hình ảnh
và thay đổi các đánh dấu để được như được hiển thị dưới đây, sự diễn giải
của đánh dấu RDFa sẽ thay đổi
<div
about="http://example.com/id/gtin/05011476100885"
typeof="http://schema.org/Product">
<a
href="promotion.html"><img
src="images/productXYZ.jpg”
property="http://schema.org/image"></a>
</div>

1826

Trong ví dụ trên, hình ảnh trở thành một hình ảnh cho trang quảng cáo được
siêu liên kết, thay vì hình ảnh của sản phẩm, bởi vì giá trị href của siêu liên
kết sẽ ghi đè đối tượng được chỉ định trong thuộc tính about của vùng chứa
<div> mẹ.

1827

JSON-LD không nhạy cảm với sự nứt vỡ này do sự bổ sung các siêu liên kết.

1828

Các khuôn khổ nào có sẵn để phục vụ Dữ liệu có Liên kết?

1829

Dữ liệu có Liên kết có thể được phục vụ bằng cách sử dụng một máy chủ web
hiện có hoặc có thể được phục vụ bằng cách sử dụng một Khung dữ liệu Liên
kết dành riêng. Chúng bao gồm triển khai thương mại cũng như các triển
khai mã nguồn mở hoặc miễn phí, bao gồm cả các cơ sở dựa trên W3C Linked
Data Platform (LDP). Thông tin thêm về việc triển khai có tại
http://www.w3.org/wiki/LDP_Implementations

1823
1824
1825

1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

Dữ liệu chính về sản phẩm là gì?

1837

Dữ liệu chủ của sản phẩm thường bao gồm các quy định kĩ thuật hoặc các
thuộc tính của một sản phẩm ổn định theo thời gian và áp dụng cho tất cả
các thể hiện của loại sản phẩm đó, tức là mỗi gói sản phẩm riêng có mã vạch
GTIN giống nhau có thể được dự kiến chia sẻ cùng các đặc tính được mô tả
Thông qua dữ liệu chủ. Dữ liệu chủ có thể bao gồm thông tin về thành phần
hoặc thành phần vật liệu, thông tin dinh dưỡng, điện năng tiêu thụ và thông
số kĩ thuật cũng như thông tin về các hoạt động chứng nhận (ví dụ tuyên bố
về môi trường, đạo đức hoặc chế độ ăn kiêng) cũng như thông tin về các
chất gây dị ứng có thể chứa trong sản phẩm - Hoặc thông tin an toàn người
tiêu dùng khác.

1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

Thông thường dữ liệu chủ được tạo ra bởi chủ sở hữu thương hiệu hoặc nhà
sản xuất và được chia sẻ với nhà bán lẻ sản phẩm để người tiêu dùng có
quyền truy cập vào thông tin này ngay cả khi họ mua sản phẩm trực tuyến.
Đối với một số loại dữ liệu chủ sản phẩm liên quan đến việc công nhận, các
cơ quan công nhận độc lập cũng có thể đóng một vai trò trong việc đóng góp
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1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
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1885
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1888
1889
1890

các khẳng định của họ về sản phẩm, những khẳng định này có thể được
nhúng hoặc trích dẫn từ dữ liệu chính của sản phẩm.
Trong nhóm GS1 SmartSearch, tập trung ban đầu của chúng tôi là sử dụng
công nghệ Dữ liệu có Liên kết để chủ sở hữu nhãn hiệu, nhà sản xuất và nhà
bán lẻ công bố dữ liệu chủ của sản phẩm một cách công khai trên web để có
sẵn cho các công cụ tìm kiếm, các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh.
Chúng tôi hy vọng rằng kết quả của việc này sẽ cho phép cải tiến các danh
sách tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ, cho phép tương tác giữa doanh nghiệp
với người tiêu dùng và tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp, giúp
khách hàng tìm ra sản phẩm họ đang tìm kiếm và giúp doanh nghiệp hiểu rõ
người tiêu dùng đang tìm kiếm sản phẩm và tiêu chí lựa chọn quan trọng đối
với họ trong việc ra quyết định.
Web ngữ nghĩa có dựa vào Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa (SEO) của
các trang web?
Không. Dữ liệu có liên kết có thể được phân phối trong các trang web bằng
cách sử dụng dấu hiệu nội tuyến (ví dụ: Microdata hoặc RDFa) hoặc một
khối đơn dữ liệu có cấu trúc (ví dụ: JSON-LD) nhưng cũng có thể phân phát
dữ liệu có cấu trúc trực tiếp bằng công nghệ máy chủ web hoặc Cơ chế dữ
liệu có liên kết dành riêng (như bộ ba RDF với các điểm cuối SPARQL) để
các công cụ tìm kiếm, ứng dụng điện thoại thông minh và phần mềm khác
có thể chỉ yêu cầu dữ liệu có cấu trúc mà không yêu cầu trang web. Có một
số quy ước hiện tại và các phương pháp hay nhất hướng dẫn làm điều này
như thế nào.
Có nói rằng, một số trang web vẫn sử dụng JavaScript hoặc Flash để điều
hướng trong trang web. Điều này có thể có nghĩa là các công cụ tìm kiếm
và phần mềm khác không thể giải thích JavaScript hoặc Flash và do đó
không thể phát hiện ra tất cả các trang trong trang web có thể chứa dữ liệu
có cấu trúc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra xem liệu có ai
đó vẫn có thể điều hướng qua trang web ngay cả khi trình duyệt web của
họ đã tắt JavaScript và Flash. Nếu không thể, bạn nên suy nghĩ lại cách điều
hướng và thực hiện các cách tiếp cận hiện đại hơn cho các thanh công cụ
điều hướng và các thanh bên sử dụng HTML5 và CSS chứ không phải dựa
vào việc sử dụng JavaScript để thực hiện việc di chuyển và làm nổi bật hình
ảnh. Nếu mã nguồn HTML cho trang web của bạn bao gồm nhiều trình xử lý
'onClick' JavaScript, thì bạn nên nghĩ đến việc thay thế bằng các siêu liên
kết thông thường (ví dụ: <a href="….">) vì chúng sẽ dễ tiếp cận hơn Trình
thu thập thông tin công cụ tìm kiếm và các phần mềm khác mà không cần
phải hiểu bất kỳ mã JavaScript tùy chỉnh nào đã được viết cho trang web cá
nhân

1891
1892
1893
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1894

1634

Sự khác biệt giữa URI và URL là gì?

1895
1896

637

1897

URIs là các số phân định nguồn dữ liệu thống nhất.

638

1898

URL là Trình định vị nguồn dữ liệu thống nhất (ví dụ: các địa chỉ web) và
được sử dụng để lấy thông tin.

639

640

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

URNs là tên nguồn dữ liệu thống nhất (ví dụ: EPCs được thể hiện dưới dạng
các URI phân định tinh khiết bằng cách sử dụng ký hiệu URN) và được sử
dụng để đặt tên cho mọi đối tượng trên toàn cầu - nhưng chúng không có cơ
chế rõ ràng để thu thập thông tin.
Tất cả các URL là các URI. Tất cả URN là URI. Các URI là 'sự kết hợp' của
URL và URN.

1906
1907

Tại sao chúng ta sử dụng URI?

1908

Công nghệ dữ liệu có liên kết/ Semantic Web làm cho việc sử dụng các HTTP
URI có thể hoạt động như tên (như URN) hoặc như các trình định vị (như
URL).

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

Bạn luôn luôn không thể nói từ việc nhìn vào một HTTP URI rằng đó là phục
vụ vai trò của tên hoặc người định vị. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một
yêu cầu HTTP GET cho HTTP URI đó.
Nếu nó đóng vai trò như một cái tên cho một đối tượng hay một nơi trên thế
giới thực, thì đối tượng hoặc địa điểm trên thực tế đó không thể được gửi cho
bạn thông qua web, vì vậy máy chủ web xử lý HTTP URI đó sẽ làm điều tốt
nhất tiếp theo và Trả lại mã phản hồi 'Xem cái khác' của HTTP cùng với HTTP
tương ứng hoạt động như một trình định vị. Trình duyệt web của bạn sau đó
sẽ ra yêu cầu thứ hai cho HTTP URI định vị đó và nhận được một thông tin
đại diện (ví dụ như trang web) về đối tượng hay địa điểm trong thế giới thực
đó.
Dữ liệu có liên kết thường bao gồm các bộ ba RDF bao gồm Đối tượng, Vị từ
và Bổ ngữ. Các HTTP URI hoạt động như tên có thể được sử dụng trong các
vị trí Đối tượng, Vị từ hoặc Bổ ngữ của các bộ ba RDF. Các URI HTTP hoạt
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1926

động như bộ định vị được sử dụng để lấy ra một bộ sưu tập các bộ ba của
RDF. Ví dụ,

1927

■ http://dbpedia.org/resource/Brussels

1928
1929

Là một HTTP URI được sử dụng làm tên và được sử dụng trong chủ đề của
nhiều bộ ba RDF tại DBpedia cho các sự kiện về Brussels, thủ đô của Bỉ

1930

■ http://dbpedia.org/page/Brussels

1931

Là một HTTP URI phục vụ như một bộ định vị và được sử dụng để lấy ra một
trang web có chứa một bộ sưu tập của những bộ ba RDF đó từ DBpedia.

1925

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Khi bạn nhập http://dbpedia.org/resource/Brussels vào trình duyệt web của
mình, DBpedia trả về mã phản hồi 'Xem cái khác' HTTP và gợi ý trình duyệt
web của bạn yêu cầu http://dbpedia.org/page/Brussels để thay thế. Bằng
cách làm như vậy, DBpedia đang nói "Xin lỗi - tôi không thể gửi Brussels tới
bạn thông qua web - hãy thử yêu cầu trang thông tin này về Brussels để
thay thế."

1939
1940

Liệu URI có thay thế GTIN?

1941

Không. Chúng tôi hy vọng rằng trong nhiều năm, Mã toàn cầu phân định
thương phẩn (GTIN) sẽ cung cấp khóa chính cho việc xác định các sản phẩm
tại các hệ thống điểm bán hoặc truy cập thông tin qua GDSN. Tuy nhiên,
GTIN chỉ đơn giản là một chuỗi số. Không giống như URI, nó không chỉ ra
bất kỳ cơ chế rõ ràng hoặc hiển nhiên nào để lấy dữ liệu về đối tượng được
xác định bởi GTIN. Ngược lại, HTTP URI giống như một địa chỉ web hoặc URL
và có thể được cấu hình để hoạt động giống như một cỗ máy trả về dữ liệu
theo yêu cầu web. HTTP URI bổ sung cho GTINs.

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Làm thế nào để chúng ta phát triển một mẫu đánh dấu dữ liệu có cấu
trúc?
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, tốt nhất bạn nên làm điều này bằng cách
sử dụng một khối JSON-LD đơn bên trong khối <head> của trang HTML hoặc
là phần tử con cuối cùng trong khối <body> của trang HTML, thay vì sử dụng
Đánh dấu nội tuyến như RDFa hoặc Microdata.
Lý do là rất dễ dàng để đánh dấu RDFa bị hỏng. Ví dụ: thẻ hình ảnh HTML
<img>
có
thể
chứa
thuộc
tính
RDFa
chẳng
hạn
như
property="schema:image" và điều này được hiểu là hình ảnh này được nói
là đại diện cho một cái gì đó trong một khối HTML bao quanh được xác định
bằng
cách
sử
dụng
một
thuộc
tính
RDFa
như
about="http://nestle.com/id/05011476100885".
Tất cả đều hoạt động tốt cho đến khi ai đó đặt một siêu liên kết xung quanh
hình ảnh, có thể liên kết đến quảng cáo hoặc thậm chí mở một cửa sổ bật
lên với các chế độ xem sản phẩm bổ sung. Khi họ làm điều đó, nếu họ không
thật cẩn thận để khẳng định một thuộc tính rõ ràng về
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1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

about="http://nestle.com/id/05011476100885" trong thẻ <img>, thì hình
ảnh sẽ được coi là một schema:image của các liên kết mới, chứ không phải
là schema:image của sản phẩm. Nó cũng khó hơn nhiều để làm RDFa một
cách chính xác ngay từ đầu bởi vì cấu trúc của trang web và các khối <div>
lồng nhau khác nhau cần được xem xét cẩn thận.
GS1 cung cấp mẫu JSON-LD dễ dàng hơn nhiều (có thể là một cho các sản
phẩm thực phẩm, một cho hàng dệt, v.v.) sau đó có thể chỉ đơn giản là cư
trú với các giá trị thực tế (ví dụ: trọng lượng, màu sắc, kích thước, thông tin
dinh dưỡng, vv ) mà không cần GS1, cũng không phải là nhà bán lẻ hoặc chủ
thương hiệu quan tâm về nơi thông tin đó xuất hiện trong trang web.
Tuy nhiên, điều quan trọng là thông tin xuất hiện trong khối JSON-LD phù
hợp với thông tin xuất hiện trong trang web.
Hiện tại, Google vẫn đang trong quá trình nhận dạng JSON-LD như là một
đánh dấu chấp nhận được, nhưng chúng tôi đã thảo luận với họ để giải thích
lý do tại sao JSON-LD sẽ thực tế hơn nhiều để triển khai so với các đường
biên nội tuyến như RDFa hay Microdata. Chúng tôi cũng khuyến khích họ cải
thiện hỗ trợ cho JSON-LD trong Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của
Google
tại
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets mặc dù các công cụ
khác có sẵn để thử nghiệm, bao gồm http://linter.structured-data.org/

1986
1987

JSON là gì?

1988

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation. JSON là cách gọn nhẹ để
trao đổi các đối tượng dữ liệu có cấu trúc (danh sách, cặp giá trị khóa). JSON
đã được sử dụng trong các trang web và ứng dụng dành cho điện thoại thông
minh để trao đổi các đoạn dữ liệu giữa trình duyệt web hoặc ứng dụng và
máy chủ phụ trợ (ví dụ: tự động đề xuất, tự động hoàn tất ...) mà không cần
tải lại trang

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

JSON-LD là gì?

1996

JSON-LD là viết tắt của JavaScript Object Notation cho Dữ liệu có Liên kết.
JSON-LD cung cấp một cách để làm cho các mảng của JSON tương thích với
nhau, bằng cách ánh xạ các khóa (thuộc tính) được định nghĩa theo địa
phương tới các URI toàn cầu. JSON-LD cũng cung cấp cách để bao gồm dữ
liệu có cấu trúc vào trang web dưới dạng một khối đơn. JSON-LD ít phức tạp
và ít mong manh hơn các dòng đánh dấu nội tuyến như RDFa hoặc Microdata.
Không giống như trường hợp thứ hai, JSON-LD xuất hiện trong phần tử
<script> trong phần tử <head> hay <body> của trang web, nhưng không
yêu cầu các chú thích trực tuyến xen kẽ với nội dung có thể nhìn thấy.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2008

Mẫu JSON-LD là gì?

2009

Mẫu JSON-LD là một khối đơn dữ liệu được cấu trúc có thể giải thích được
bằng máy có thể được đặt trong phần tử <head> hay <body> của trang web
hoặc được phục vụ dưới dạng dữ liệu có cấu trúc độc lập.

2010
2011
2012
2013

Tôi có thể học hỏi thêm về JSON-LD ở đâu

2014

Để có thêm thông tin về JSON-LD, hãy truy cập:

2015

■ http://json-ld.org/
JSON-LD site & playground
■ http://www.w3.org/TR/json-ld/ W3C standard

2016
2017
2018

■ http://youtu.be/vioCbTo3C-4 video intro
■ http://www.slideshare.net/gkellogg1/json-for-linked-data

2019
2020

'Nguồn dữ liệu tin cậy' có nghĩa là gì?

2021

Nguồn dữ liệu đáng tin cậy đề cập đến các kĩ thuật cung cấp sự đảm bảo
rằng dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền cung cấp dữ liệu
đó, chẳng hạn như chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất sản phẩm. Điều
này trái ngược với dữ liệu từ các nguồn không tin cậy hoặc không có thẩm
quyền, chẳng hạn như dữ liệu có từ vô số nguồn dữ liệu về sản phẩm. Bởi vì
hầu hết chủ sở hữu thương hiệu áp dụng mã vạch cho sản phẩm có được Mã
doanh nghiệp GS1 từ một tổ chức thành viên GS1 quốc gia (như GS1 UK),
GS1 ở một vị trí độc nhất để biết chủ sở hữu nhãn hiệu nào được liên kết với
một mã vạch sản phẩm nhất định (GTIN) - và có thể xác nhận liệu dữ liệu
về một sản phẩm đến từ một nguồn đáng tin cậy, thường là chủ sở hữu
thương hiệu, hay không.

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Vai trò nào tiêu chuẩn hóa phải thể hiện trong web ngữ nghĩa?

2034

Tiêu chuẩn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính tương
hợp và giảm sự mơ hồ và không tương thích trong mạng dữ liệu. Tổ chức
World Wide Web Consortium (W3C) đã giám sát việc phát triển nhiều tiêu
chuẩn kỹ thuật cơ bản cung cấp khuôn khổ để trao đổi dữ liệu có cấu trúc sử
dụng các công nghệ ngữ nghĩa. Hầu hết các tiêu chuẩn này được hỗ trợ bởi
sự triển khai thuộc thương mại và tự do hoặc nguồn mở. Đối với các từ ngữ
trên web, có một số các khái niệm ngôn ngữ chuẩn như Dublin Core
[http://dublincore.orgxem
IETF
RFC
5013,
http://tools.ietf.org/html/rfc5013 , ISO 15836: 2009] cũng như các từ ngữ
web (chẳng hạn như schema.org) ban đầu được phát triển bên ngoài quy
trình chuẩn, nhưng hiện đang được tiếp tục phát triển và mở rộng trong phạm
vi quá trình hợp tác cộng đồng với sự tham gia của W3C
[http://www.w3.org/wiki/WebSchemas]. Trong hơn 40 năm, GS1 đã tập hợp
được một cộng đồng các chủ sở hữu thương hiệu, nhà sản xuất, nhà phân
phối và nhà bán lẻ trong một số lĩnh vực công nghiệp để cùng nhau làm việc

2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
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2049
2050
2051
2052
2053

về các tiêu chuẩn chung để trao đổi thông tin trong chuỗi cung ứng. Cộng
đồng GS1 đã phát triển các mô hình dữ liệu chi tiết mở rộng và từ điển dữ
liệu để mô tả sản phẩm, dịch vụ. Phát kiến kĩ thuật số GS1 cùng nhóm làm
việc GS1 SmartSearch hiện đang làm cho các từ này có sẵn như một từ vựng
trên web để sử dụng với các công nghệ dữ liệu có liên kết.
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