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Nguyên tắc kiến trúc GS1  
Phiên bản 3.0, đã được thông qua tháng 5 năm 2016  

 

Mở đầu 
 

 

Hệ thống GS1 là hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, 
bao gồm các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ được tạo lập trong các quá trình chính 
thống và phối hợp của GS1. Tài liệu này đưa ra các nguyên tắc kiến trúc là nền tảng của hệ thống 
GS1. 

 
Mục tiêu của tài liệu này là: 

 
• thông tin, hướng dẫn cho những người tham gia vào việc phát triển và duy trì hệ thống 

GS1 bằng cách cung cấp một sự hiểu biết chung về các nguyên tắc Kiến trúc của hệ thống 
GS1; và 

• cung cấp cho người sử dụng hệ thống GS1 và những người quan tâm tới chủ để này, một 

cái nhìn sâu sắc về những ý tưởng nền tảng thông tin cho thiết kế của hệ thống. 

 
Tài liệu này, Tài liệu Kiến trúc Hệ thống GS1 và Cảnh quan hệ thống GS1 cùng tạo lập khung khổ 
trong đó các nhà phát triển được tạo điều kiện duy trì sự gắn kết và tính toàn vẹn của hệ thống 
GS1. 

 
Chỉ có thể đạt được đầy đủ lợi ích của Hệ thống GS1 khi các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và 
dịch vụ của GS1 tôn trọng kiến trúc và các nguyên tắc nêu trên. Việc thiết lập mục tiêu thấp hơn 
hay giảm nhẹ nó đều làm giảm đi giá trị của hệ thống. Cách hiệu quả nhất để đạt được điều này là 
làm cho tất cả những người liên quan đến việc phát triển hệ thống hiểu về các nguyên tắc kiến 
trúc và việc hệ thống GS1 thu lợi như thế nào từ việc tuân thủ các nguyên tắc đó. 

 
Các ấn phẩm dự thảo bổ sung được xem xét dựa trên các nguyên tắc này như một phần không 
thể thiếu của quá trình phát triển hệ thống. Điều này dẫn đến một đánh giá chặt chẽ việc các phát 
triển có nhất quán với các nguyên tắc hay không. Nếu chúng không nhất quán thì một cuộc đối 
thoại về những phân kỳ cụ thể sẽ diễn ra giữa Nhóm kiến trúc (hoặc một trong số các thành viên 
của nhóm) với nhóm công tác chịu trách nhiệm đối với các ấn phẩm đó. Nếu sau đối thoại vẫn còn 
những phân kỳ thì các ấn phẩm có thể được đưa đến Ban Hội đồng Tiêu chuẩn để phê chuẩn. Sự 
sai lệch so với một hay nhiều nguyên tắc kiến trúc không loại bỏ việc phát hiển hệ thống bởi vì các 
yếu tố khác, ví dụ như thương mại hay địa chính trị, có thể quan trọng hơn. Tuy nhiên, trách nhiệm 
của Nhóm kiến trúc là làm cho Hội đồng quản trị (hoặc tiểu ban được chỉ định của nó) nhận thức 
được mọi sai lệch so với các nguyên tắc đã biết để họ có thể tính đến chúng như một phần trong 
quyết định phê duyệt của mình. 

 
Các nguyên tắc phải được duy trì ổn định, cho dù Kiến trúc Hệ thống GS1 có thể thay đổi. 
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Các nguyên tắc 
 

Sự phù hợp 
 

Thường có tuyên bố rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn hay giải pháp của GS1 “phù hợp với Hệ 
thống GS1”. Tuyên bố tương tự được các nhà cung cấp giải pháp đưa ra đối với sản phẩm và dịch 
vụ của họ. Các tuyên bố này có thể ảnh hưởng tới quyết định mua và cung cấp hàng cũng như 
việc lựa chọn đối tác giải pháp. 

 

Tiêu chuẩn và giải pháp cần được xác định theo cách tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, một cách 
thực tiễn và rõ ràng, cho dù việc thực thi có phù hợp như công bố hay không. Thông thường, 
không phải luôn luôn, sẽ có mong muốn tính đến các tiêu chí đánh giá sự phù hợp như một phần 
của tiêu chuẩn. 

 

Tính nhất quán 
 

Tính nhất quán phải được đảm bảo trong từng lớp và giữa từng lớp của hệ thống GS1. Nói cách 
khác, GS1 phải đảm bảo nhất quán trong kiến trúc xuyên suốt hệ thống GS1 bao gồm các hướng 
dẫn, giải pháp và (khi thích hợp) dịch vụ. 

 
Yếu tố căn bản nhất của Kiến trúc Hệ thống GS1 là kiến trúc dữ liệu. Các tiêu chuẩn dữ liệu có tính 
toàn vẹn và liên quan chặt chẽ tạo thành nền tảng cho sự nhất quán trong phần còn lại của hệ 
thống GS1. 

 
Các quá trình xây dựng Hệ thống GS1 cần bao gồm giai đoạn khẳng định, một cách chắc chắn, 
rằng các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ mới nhất quán với Kiến trúc hệ thống GS1. 
Để cho sự bố trí hoàn chỉnh của các quá trình kinh doanh vận hành tự do, hệ thống GS1 phải 
thống nhất trong toàn bộ các quá trình, cả về thông tin lẫn vật chất. 

 

 

Giá trị kinh doanh có thể minh chứng 
 

Hệ thống GS1 phải hỗ trợ các quá trình kinh doanh, gắn liền với nhu cầu của đối tác thương mại và 
chứng tỏ giá trị kinh doanh của nó. 

 
Các tiêu chuẩn GS1 phải được tạo lập một cách thực tế, chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh từ 
các đối tác thương mại, trong đó có ý định áp dụng thực sự. Việc xác định tiêu chuẩn được chi phối 
bởi nhu cầu kinh doanh của các đối tác thương mại. Không một công ty, ngành công nghiệp hay 
khu vực địa lý nào có thể chi phối việc xác định tiêu chuẩn, gây bất lợi cho những đối tượng khác 
trong chuỗi giá trị. 

 

Việc phản đối 
 

Khi thời gian trôi qua, nhiều tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ được thêm vào Hệ thống 
GS1. Có một nguy cơ là hệ thống trở nên lộn xộn với các thành phần không cần thiết. Điều này có 
thể xảy ra bởi vì một tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp hay dịch vụ: 

 
•   đã được thay thế bằng một cách tốt hơn để đạt được các chức năng tương tự trong hệ thống 
GS1 (xem tài liệu "không trùng lặp" và "định hướng tương lai"). 
•   đã được thêm vào hệ thống với một quyết định mà, khi nhìn lại, hóa ra là sai lầm 
•   chưa bao giờ được thực thi 

 
Việc có sự lựa chọn tiêu chuẩn có xu hướng làm giảm khả năng tương tác và tránh được những 
lựa chọn không cần thiết. Vì thế, cần thực hiện mọi nỗ lực nhằm phản đối và loại trừ hoàn toàn 
những thành phần không cần thiết của Hệ thống GS1 để hỗ trợ các nguyên tắc về tính tương tác 
và tính đơn giản. 
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Loại trừ sự không phù hợp 
 

GS1 cần hỗ trợ người sử dụng cuối trong việc loại trừ các ngoại lệ và thay đổi so với Hệ thống 
GS1 trong việc thực thi của họ, và Kiến trúc Hệ thống GS1 là một điểm tham chiếu dựa vào đó có 
thể xác định các trường hợp không phù hợp. 
 
Khi xây dựng mới các tiêu chuẩn hoặc thay đổi các tiêu chuẩn hiện hành hoặc khi giới thiệu Hệ 
thống GS1 cho một cộng đồng người dùng mới, đôi khi, có thể sẽ khó khăn cho tất cả những người 
sử dụng hoặc những người sử dụng tiềm năng trong việc đạt được sự phù hợp đầy đủ ngay lập 
tức. Điều này thường là do việc đầu tư vào các hệ thống cũ. Trong trường hợp này, GS1 cần giúp 
người sử dụng đạt được sự phù hợp đầy đủ, ví dụ bằng cách cung cấp các phương án chuyển đổi 
thực tế, sử dụng các trường hợp và/hoặc những luận cứ kinh doanh, như một phần của tài liệu hỗ 
trợ triển khai cung cấp cùng với tiêu chuẩn 

 
Nếu được phép tồn tại các ngoại lệ hoặc thay đổi thì sẽ khó khăn cho việc nâng cấp tiêu chuẩn lên 
phiên bản tiếp theo mà từ đó những sai lệch được cho phép. Do đó, phải xem xét thời điểm cần đạt 
được sự phù hợp.  

 

 

Khả năng mở rộng 
 

Kiến trúc Hệ thống GS1 phải đảm bảo khả năng mở rộng của các tiêu chuẩn, của các công cụ thực 
thi và của bản thân các thực thi. Khả năng mở rộng là thiết yếu đối với tất cả các thành phần của 
Hệ thống GS1 nhằm phục vụ cho các quá trình kinh doanh mới và/hoặc hiệu quả hơn cũng như 
cho việc mở rộng cộng đồng người sử dụng. Bằng cách tạo lập chiến lược áp dụng cho tất cả các 
khu vực của Hệ thống GS1, các tiêu chuẩn và việc áp dụng tiêu chuẩn có thể được thực thi một 
cách nhất quán. 

 

 

Định hướng tương lai 
 

Kiến trúc Hệ thống GS1 phải định hướng tương lai và hỗ trợ các giải pháp linh hoạt, dễ thích ứng. 
Nó phải cung cấp các chiến lược chuyển đổi và tương thích ngược. 

 
Hệ thống GS1 cần dự báo thay đổi sao cho có thể tiến hành việc hoạch định phù hợp. Điều này sẽ 
giảm thiểu chi phí thêm cho việc thực thi thay đổi. Kiến trúc Hệ thống GS1 phải tính đến các yêu 
cầu kinh doanh tương lai tiềm ẩn và công nghệ sắp ra đời. 

 
Tương thích ngược là khả năng có được thành phần của Hệ thống GS1 thay thế cho thành phần 
cũ, sao cho việc thực thi phiên bản mới hơn có thể tương tác với việc thực thi (các) phiên bản 
trước đó. Nhằm bảo vệ sự đầu tư cho các ứng dụng hiện hành, các thay đổi cho Hệ thống GS1 
cần có tính tương thích ngược khi có thể. Khi tạo ra một thành phần của Hệ thống GS1 không có 
tính tương thích ngược thì cần chứng tỏ nó có khả năng cung cấp sự cải tiến đáng kể và linh hoạt 
hơn nhằm hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh trong tương lai, mà một vài trong số yêu cầu này còn 
chưa được biết đến.  

 
Khi các thay đổi lớn cho hệ thống GS1 là thích hợp và đặc biệt đối với những thành phần không có 
khả năng tương thích ngược, cần chuẩn bị phương án chuyển đổi, bao gồm: 

 
• phân tích môi trường hiện tại 
• chi phí và lợi ích của việc thực hiện thay đổi 
• kế hoạch quản lý tất cả các khu vực bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự gián 
đoạn tối thiểu 
• tạo phiên bản mới và định ngày bắt đầu và hạn chót phải thực hiện. 

 
Hệ thống GS1 không tĩnh tại. Kiến trúc Hệ thống GS1 phải cho phép người sử dụng thích ứng với 
các thay đổi mà không gây ra sự phân kỳ bằng cách tạo thuận lợi cho các giải pháp linh hoạt ở tất 
cả các cấp. 
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Tiêu chuẩn đa ngành toàn cầu 
 

Tiêu chuẩn cần được xây dựng để áp dụng cho phạm vi bối cảnh rộng nhất có thể. Ví dụ, tiêu 
chuẩn mà ban đầu thể hiện là yêu cầu của địa phương đối với một quốc gia hay ngành công 
nghiệp có thể được phát triển thành tiêu chuẩn toàn cầu, áp dụng được nếu và khi thích hợp ở mọi 
quốc gia và lĩnh vực. 

 
Việc đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ quan điểm toàn cầu phải được cân đối với nhu cầu đáp ứng 
các yêu cầu của địa phương. Ngoài ra, cũng có yêu cầu đồng thời cho cả hai phối hợp với nhau tại 
cùng một thời điểm. Tiêu chuẩn phải được xây dựng để đáp ứng mọi yêu cầu theo cách thức nhất 
quán và cân bằng lẫn nhau. 

 

 

Khóa phân định GS1 
 

Số phân định đơn nhất là khóa để truy cập thông tin về đối tượng kinh doanh. Hệ thống GS1 được 
hình thành trên các khóa có giá trị đơn nhất trong miền ấn định của chúng và xác định rõ ràng các 
đối tượng kinh doanh khi được áp dụng trong bối cảnh tuân thủ Hệ thống GS1. Khóa GS1 mang lại 
giá trị bằng cách phân định an toàn và di động thông qua EANCOM, GS1 XML, GDSN, mã vạch 
GS1, EPC/RFID và Internet, cũng như bằng cách kết nối dòng vật chất hàng hóa và dịch vụ với 
dòng thông tin. 

 
Các khóa thích hợp trong Hệ thống GS1 được chia thành bốn lớp. Khóa Lớp 1 cung cấp khả năng 
tương tác đầy đủ qua giao diện đối tác thương mại trong khi đó, ở đầu kia của trục, khóa Lớp 4 
không được coi là thành phần của Hệ thống GS1. Việc phân lớp này được giải thích trong phần 
Kiến trúc Hệ thống GS1 đề cập đến tầng “phân định” và sẽ không được giải thích thêm ở đây. Tuy 
nhiên, nguyên tắc về việc sử dụng các khóa trong tiêu chuẩn GS1 như sau: 

 
1.   Bắt buộc sử dụng khóa phân định Lớp 1 và Lớp 2 làm phân định chính đối với việc thực thi 

phù hợp với Hệ thống cốt lõi GS1. 

 
2.   Tất cả các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ của GS1 được thiết kế để sử dụng 
khóa phân định Lớp 1 làm phân định chính cho đối tượng kinh doanh. Khi tiêu chuẩn GS1 cho 
phép cả Khóa phân định Lớp 1 lẫn Lớp 2 thì tiêu chuẩn đó phải chỉ ra sự ưu tiên đối với khóa 
Lớp 1 vì khóa Lớp 2 có thể đưa ra giới hạn hay quy tắc quá trình không hoàn toàn tiệm cận với 
các mô hình của GS1. 

 
3.   Hệ thống GS1 có thể cho phép sử dụng khóa Lớp 3 và/hoặc Lớp 4 như phương tiện phân 

định bổ sung. Việc sử dụng này cũng chỉ được coi là phù hợp với Hệ thống cốt lõi GS1 khi 
khóa phân định Lớp 1 hoặc Lớp 2 là phân định chính. 

 
4.   Hệ thống GS1 có thể thừa nhận việc sử dụng khóa Lớp 3 làm phân định chính trong một số 

phần của nó. Việc sử dụng này phải được coi là phù hợp với hệ thống mở rộng của GS1 
nhưng không phải với Hệ thống cốt lõi GS1. 

 
5.   Mặc dù về kỹ thuật có thể sử dụng khóa Lớp 4 trong một số thành phần của hệ thống GS1 

nhưng đây không được coi là bộ phận của Hệ thống GS1. 
 

 

Khả năng tương tác 
 

Khả năng tương tác là khả năng các hệ thống khác nhau có thể trao đổi dữ liệu dựa trên những 
hiểu biết chung về các quá trình kinh doanh, đọc và viết trên những định dạng tương thích và sử 
dụng các giao thức tương thích. Nếu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh không tương thích (do 
những nguyên nhân như bằng sáng chế, bí mật thương mại hay lỗi phối hợp) thì kết quả có thể là 
sự độc quyền, thất bại thị trường hay chi phí không hiệu quả . 

 
Kiến trúc Hệ thống GS1 phải thúc đẩy khả năng tương tác. Điều này có thể đạt được theo bốn 
cách: thông qua kỹ thuật sản phẩm, quan hệ đối tác ngành công nghiệp/cộng đồng, tiếp cận công 



Nguyên tắc kiến trúc GS1 

Issue 2.0, BCS Approved, GA approval pending, 14 February 2012 All contents copyright © GS1 

 

 5 

nghệ và sở hữu trí tuệ và áp dụng tiêu chuẩn. 

 
Các thành phần của Hệ thống GS1 và các quá trình cơ bản bất kỳ được xây dựng phải cố gắng để 
có thể tương tác trong thiết kế, phát triển và thực thi nhằm tạo thuận lợi cho việc chấp nhận và sử 
dụng rộng nhất của cộng đồng GS1. 

 
Kiến trúc Hệ thống GS1 phải hỗ trợ việc tích hợp dòng thông tin và dòng vật chất vào hệ thống của 
các đối tác thương mại sao cho quá trình kinh doanh có thể được hỗ trợ càng nhiều càng tốt bởi 
gói tin tự động máy−đến−máy, cung cấp dòng thông tin thông suốt tới người dùng cuối. 

 

 

Không trùng lặp 
 

Mục tiêu của Hệ thống GS1 là thiết lập một và chỉ một cách để thực hiện một chức năng cho trước 
theo cách tuân thủ Hệ thống GS1. Vì vậy, Kiến trúc Hệ thống GS1 cần tránh sự trùng lặp. Khi điều 
này đạt được, sẽ tránh được nhu cầu xung đột từ các đối tác thương mại khác nhau trong các giao 
dịch phù hợp Hệ thống GS1 đồng thời việc tích hợp dòng thông tin và dòng chảy vật chất sẽ được 
hỗ trợ. 

 

Chú thích: Khi chuyển đổi sang cách thức mới và tốt hơn để đạt được các chức năng 
hiện có, nhất định không thể tránh khỏi một vài dạng trùng lặp. Tác động được giảm nhẹ 
nếu cách thức mới và tốt hơn này có tính tương thích ngược (xem “Định hướng tương lai”) 
và tiêu chuẩn thay thế không được tán thành (xem “Việc phản đối”). 

 
Hệ thống GS1 phải có khả năng áp dụng cho mọi chuỗi cung ứng, không phụ thuộc vào người 
giao, nhận và xử lý thông tin. 

 

 

Không mang tính hàm ý 
 

Khóa phân định GS1 phải được xác định theo cách không mang tính hàm ý. 
 

Không mang tính hàm ý có nghĩa là giá trị của khóa không mang thông tin hữu ích nào ngoài phân 
định đơn nhất đối tượng kinh doanh trong miền quy định cho khóa đó. Khóa phân định GS1 không 
mang tính hàm ý khi nó không gắn thông tin kinh doanh về đối tượng kinh doanh mà nó phân định; 
thay vào đó là thông tin về thực thể đượckèm với khóa đó. Thông thường điều này có nghĩa là 
khóa này được dùng để lấy thông tin về đối tượng kinh doanh từ cơ sở dữ liệu. 

 

Thông tin nếu gắn vào khóa sẽ hạn chế nghiêm trọng ngân hàng mã số (hoặc đòi hỏi một khóa rất 
dài) và, quan trọng hơn, sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng nếu cần thay đổi tính chất hoặc cấu trúc 
của thông tin được gắn vào khóa. Ngoài ra, nó có thể gây ra chi phí không cần thiết nếu đối tác 
thương mại cần tính đến ý nghĩa gắn vào khóa trong các quá trình riêng của họ. 

 

Giá trị của Khóa phân định GS1 không được mang thông tin về đối tượng kinh doanh mà nó phân 
định nhưng các khóa đều có cấu trúc bên trong được dùng để đảm bảo tính đơn nhất dù việc ấn 
định bị phân cấp. Cấu trúc đó có thể cung cấp thông tin về các tổ chức liên quan trong sự phân bổ 
khóa có thể hữu ích, ví dụ, trong việc định tuyến các yêu cầu thông tin liên quan đến khóa đó. 

 

 

Chuỗi cung ứng mở 
 

Hệ thống GS1 phải được xây dựng để phù hợp với các chuỗi cung ứng mở. 
 

Chuỗi cung ứng mở là chuỗi cung ứng trong đó tập hợp đầy đủ các đối tác thương mại (bao gồm 
cả nhà cung cấp dịch vụ) không được biết trước và liên tục thay đổi. Điều này là do: 

 

• các đối tác thương mại thay đổi sao cho có chỗ cho các mối quan hệ mới  
 

• tổ chức có thể không biết về số phận hay nguồn gốc các sản phẩm của mình cũng như các 
thực thể liên quan khác vì không biết các mối quan hệ thương mại của các đối tác thương 
mại của tổ chức. 

 

Các tiêu chuẩn GS1 áp dụng tại các giao diện giữa các đối tác thương mại được xác định bên 
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ngoài bối cảnh mối quan hệ thương mại cụ thể bất kỳ. Điều này cung cấp khả năng tương tác mà 
không cần các tổ chức ở mỗi bên của giao diện phải đàm phán trước. 

 

Tại tâm điểm của điều này, Khóa phân định GS1 cung cấp sự phân định không phụ thuộc vào bất 
kỳ mối quan hệ hay quá trình kinh doanh cụ thể nào. Việc phân định các cá thể thương mại, dịch 
vụ, vị trí, tài sản và các đối tượng kinh doanh khác có thể được truyền đạt tới bất kỳ ai ở bất cứ 
đâu trên thế giới mà không có bất kỳ giới hạn nào cũng như không đòi hỏi trình độ của một trong 
các bên. Điều này có nghĩa là việc phân định có thể di động trên toàn bộ nền tảng đối tác thương 
mại kể cả các mối quan hệ và quá trình không biết trước được. 

 

 

Giá trị tổng thể/ Chi phí tổng thể 
 

Khi các thành phần mới của Hệ thống GS1 được xây dựng và khai thác, tổng chi phí triển khai cần 
được xem xét và Kiến trúc GS1 cần đạt được giá trị tổng thể tốt nhất cho toàn bộ chuỗi cung ứng. 

 
Tiết kiệm trong một phần của chuỗi cung ứng có thể dẫn đến tăng gấp ba lần nỗ lực và/hoặc chi 
phí ở nơi khác trong chính chuỗi cung ứng đó. Mọi nỗ lực cần được thực hiện để nghiên cứu tác 
động của thành phần Hệ thống GS1, đặc biệt liên quan đến việc thực thi và duy trì, cũng như chi 
phí và lợi ích cần được dàn trải cân bằng giữa các bên tham gia trong các công đoạn khác nhau 
của chuỗi cung ứng. 

 
Tái sử dụng các thành phần 

 

Các thành phần dữ liệu tiêu chuẩn phải được sử dụng lại một cách nhất quán trong các tiêu chuẩn 
GS1 khác nhau. GS1 phải lưu trữ, tái sử dụng và chia sẻ chính xác thành phần cốt lõi, các định 
nghĩa kinh doanh và các đại diện tương ứng của chúng trong Hệ thống GS1. Từ điển Dữ liệu toàn 
cầu (GDD) của GS1 là kho lưu trữ các dữ liệu này. 

 
GDD có thể tiếp cận và sử dụng để cho phép tất cả các đối tác thương mại và các nhà cung cấp 
giải pháp có được hiểu biết và chia sẻ định nghĩa chung về thành phần bất kỳ của Hệ thống GS1. 
Ngoài ra, GDD cung cấp thông tin về (các) bối cảnh trong đó thành phần đó có thể được sử dụng. 

 

Miễn phí bản quyền 
 

Theo khả năng về phạm vi đầy đủ nhất, Hệ thống GS1 và thành phần kiến trúc không được yêu 
cầu bất kỳ loại hình thanh toán tiền bản quyền, phí hay các xem xét nào khác cho bên thứ ba và 
không được đặt ra bất kỳ điều kiện hay hạn chế nào về việc sử dụng công nghệ hay phương pháp 
bất kỳ (để tham khảo thêm thông tin hãy nghiên cứu chính sách IP có tại http://www.gs1.org/ip). 

 

 

Khả năng mở rộng 
 

Khả năng mở rộng là khả năng mạng lưới hoặc quá trình để xử lý lượng công việc ngày càng tăng 
một cách tốt đẹp hoặc dễ dàng mở rộng. Sự tăng trưởng bền vững của Hệ thống GS1 cả về số 
lượng người dùng lẫn phạm vi các tiêu chuẩn là điều quan trọng và vì vậy hệ thống phải có khả 
năng mở rộng. 

 
Kiến trúc Hệ thống GS1 có khả năng mở rộng sao cho người dùng ban đầu có thể sử dụng các 
phần giới hạn của nó, đảm bảo hiểu rằng sau đó họ có thể sử dụng ngày càng nhiều phần hơn và 
tất cả các phần sẽ có thể tương tác đầy đủ. Bằng cách cho phép tăng trưởng liên tục, Hệ thống 
GS1 có thể được sử dụng hiệu quả đồng thời bởi số lượng ít nhất các công ty địa phương và nhiều 
nhất các công ty đa quốc gia. 

 

An ninh 
 

Phải cung cấp các dịch vụ GS1 với sự bảo mật phù hợp và các tiêu chuẩn, giải pháp GS1 phải tạo 
thuận lợi cho việc xây dựng bảo mật thích hợp trong quá trình thực thi của người sử dụng. Điều 
này có thể liên quan đến kiểm soát truy cập, xác thực, không từ chối … và áp dụng cho bảo mật 
vật lý, logic và thương mại. 
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Mục tiêu là để đảm bảo với các đối tác thương mại và nhà cung cấp giải pháp rằng việc lưu trữ và 
xử lý dữ liệu an toàn là cần thiết trong toàn bộ các quá trình hoạt động trên nền Hệ thống GS1. Mỗi 
tiêu chuẩn, dịch vụ hoặc giải pháp GS1 phải có các quy định bảo mật cụ thể cho phù hợp hoặc có 
thể không cần quy định bảo mật nhưng an ninh phải luôn được xem xét trong giai đoạn thiết kế. 

 

Tính đơn giản 
 

Hệ thống GS1 cần thúc đẩy các giao diện đơn giản và chuẩn hóa. 

 
Trong việc xây dựng tiêu chuẩn, các giải pháp đơn giản hay ít phức tạp thu được kết quả như nhau 
nên được ưu tiên vì đơn giản dẫn đến dễ triển khai hơn. Tính phức tạp làm tăng điểm sai lỗi tiềm 
ẩn, đưa vào chuỗi cung ứng sự không đáng tin cậy và có thể làm giảm lòng tin giữa các đối tác 
thương mại. 

 
Cần thực hiện mọi nỗ lực nhằm chuẩn hóa các giao diện của Hệ thống GS1, bao gồm ít nhất là các 
giao diện công nghệ, giao diện kinh doanh và giao diện quá trình. Các đối tác thương mại tận dụng 
lợi thế nhiều thành phần của Hệ thống GS1. Do đó, Kiến trúc Hệ thống GS1 phải tạo ra hệ thống 
làm giảm thời gian và nỗ lực trong việc phát triển và tích hợp khi thực thi các mảng khác nhau. 

 

Độc lập về công nghệ 
 

Kiến trúc Hệ thống GS1 cần thúc đẩy sự độc lập về công nghệ và phương pháp tiếp cận phân 
tầng. 

 
Khóa phân định GS1 là nền tảng của Hệ thống GS1. Chúng cùng với các tiêu chuẩn dữ liệu GS1 
khác được xác định độc lập về vật mang dữ liệu và công nghệ chia sẻ thông tin trong đó chúng 
được sử dụng. Cả vật mang dữ liệu lẫn công nghệ chia sẻ thông tin đều không làm thay đổi ý 
nghĩa của Khóa phân định GS1 hay dữ liệu GS1 có cấu trúc khác. 

 
Kiến trúc hệ thống GS1 được thiết kế trên cơ sở ba tầng (phân định, thu nhận và chia sẻ) hỗ trợ 
việc thiết lập cách tiếp cận kiểu mô đun trong đó từng thành phần riêng rẽ của Hệ thống GS1 có 
thể được xác định và được văn bản hóa một cách độc lập với nhau. 

 
Trường hợp phát sinh sự phụ thuộc giữa các thành phần riêng rẽ của Hệ thống GS1, đặc biệt là 
trong nỗ lực phát triển, thì chúng cần được ghi lại một cách hệ thống sao cho có thể biết hệ quả 
của việc thay đổi một thành phần khi xem xét thay đổi đó. 

 

Tiêu chuẩn bên thứ ba 
 

Kiến trúc Hệ thống GS1 khuyến khích các tài liệu viện dẫn và áp dụng hướng dẫn của ISO, 
UN/CEFACT, IETF và W3C. Công việc của các cơ quan tiêu chuẩn ngoài bốn tổ chức này, nếu 
phù hợp, cũng cần được xem xét và chấp nhận. 

 
Khi thích hợp, các thành phần của Hệ thống GS1 cần được phổ biến thông qua các tổ chức tiêu 
chuẩn khác, từ đó tăng cường tác động, hiệu lực, sự chấp nhận và thừa nhận toàn cầu Hệ thống 
GS1. 

 

Tầm nhìn và sứ mệnh 
 

Kiến trúc Hệ thống GS1 phải tiệm cận hoàn toàn với Tầm nhìn và Sứ mệnh của GS1. Tuyên bố về 
Tầm nhìn và Sứ mệnh của GS1 thể hiện lý do tồn tại Hệ thống GS1 và do đó, Kiến trúc Hệ thống 
GS1 phải luôn hỗ trợ chúng. Trong thực tế chúng thiết lập phạm vi của Hệ thống GS1 và vì vậy, khi 
tiêu chuẩn mới và sửa đổi được đánh giá, Kiến trúc Hệ thống GS1 chỉ nên cho phép bao gồm 
những gì nằm trong phạm vi tầm nhìn và sứ mệnh hiện hành. 

 
Mục tiêu của GS1 là đơn giản hóa thương mại toàn cầu và địa phương bằng cách kết nối dòng 
chảy thông tin với dòng chảy hàng hóa. GS1 dẫn đầu thiết kế và triển khai các tiêu chuẩn toàn cầu 
nhằm cải thiện chuỗi cứng ứng và chuỗi nhu cầu. 


