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Lời nói đầu 
i. Lời nói đầu 

Tài liệu này đặc tả các Kiểu dữ liệu HL7 Phiên bản 3 trong ngữ cảnh Tiêu chuẩn 
công nghệ triển khai (ITS) XML của chúng. Mặc dù phụ thuộc vào ITS, tài liệu này vẫn 
có thể có giá trị độc lập dành cho mục đích bỏ phiếu bình chọn thành tiêu chuẩn.  

Tài liệu này được xây dựng dựa trên Đặc tả trừu tượng các Kiểu dữ liệu – tài liệu 
định nghĩa các kiểu dữ liệu trên một tầng trừu tượng không phụ thuộc vào hình thức biểu 
diễn. 

Các bảng từ vựng trong tiêu chuẩn này liệt kê các nội dung hiện thời của các miền 
từ vựng để người đọc dễ tham khảo. Tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào, nguồn quy 
chuẩn của các miền từ vựng này là các bảng từ vựng trong cơ sở dữ liệu của RIM. Với 
một số miền lớn, chỉ một phần các giá trị có thể có được trình bày. Miền đầy đủ có thể 
được tham khảo trong các bảng từ vựng bằng cách tìm kiếm tên miền gắn với bảng đó từ 
các bảng từ vựng của RIM. 

ii. Lời cảm ơn 

Những cá nhân sau đây đã đóng góp với vai trò đồng biên tập cho tài liệu này hoặc 
đã có những đóng góp to lớn cho tiêu chuẩn này. Wes Reshel (Tập đoàn Gartner) đã dẫn 
dắt bước đầu hình thành lên phương pháp. Paul V. Biron (Kaiser Permanente) đã lập bản 
dự thảo đầu tiên để bỏ phiếu bình chọn và tiếp tục là một người hỗ trợ chính trong tất cả 
các vấn đề liên quan đến XML. Douglas Pratt (Siemens) đã đóng góp vào quá trình cô 
đọng bước đầu để tạo các định nghĩa trừu tượng. Gunther Schadow (Viện Regenstrief) đã 
thực hiện hầu hết công việc biên tập, tự động hóa tài liệu và bảo trì qua nhiều vòng bỏ 
phiếu bình chọn. Những đóng góp chính về ý tưởng là từ Mark Tucker (Viện 
Regenstrief).  Lloy McKenzie (IBM) và Grahame Grieve (Công ty máy tính Kestral) đã 
trợ giúp hoàn chỉnh nhiều khía cạnh của bản dự thảo bỏ phiếu bình chọn mới nhất. 

1. Giới thiệu 

Kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu là các khối xây dựng cơ bản dùng để cấu tạo 
thành các bản tin, các tài liệu hồ sơ bệnh án trên máy tính, các đối tượng nghiệp vụ và các 
giao dịch của chúng. Kiểu dữ liệu xác định ý nghĩa của bất kỳ một giá trị nào của một 
trường dữ liệu cho trước. Nếu không biết kiểu dữ liệu của trường dữ liệu, ta không thể 
diễn giải được giá trị của trường dữ liệu đó.  
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Biểu diễn các Giá trị dữ liệu. Trên tầng trừu tượng (mang tính lý thuyết), không 
phụ thuộc vào giá trị biểu diễn, kiểu dữ liệu xác định các đặc tính của giá trị. Khi giá trị 
được biểu diễn, một số đặc tính của chúng được biểu diễn trực tiếp dưới các dạng cơ bản 
nhất không thể phân nhỏ hoặc dưới dạng các cấu trúc dữ liệu. Tại điểm đó chúng ta gọi 
các đặc tính này là “các thành phần”. Trên tầng biểu diễn, chúng ta cũng có thể phân biệt 
các kiểu dữ liệu đơn giản, được biểu diễn dưới các dạng cơ bản nhất không thể phân chia, 
và các kiểu phức tạp, được biểu diễn như các cấu trúc với nhiều thành phần. Đối với 
người triển khai, điều quan trọng là phải nhận thức rằng kiểu dữ liệu có nhiều đặc tính 
hơn những gì được biểu diễn như các thành phần, và chỉ phụ thuộc vào công nghệ triển 
khai và tiêu chuẩn ITS mà các kiểu dữ liệu nào trở nên phức tạp hay đơn giản và các đặc 
tính nào của chúng được biểu diễn như “thành phần”, và đặc tính nào được suy luận từ 
các thành phần đó.  

Tiêu chuẩn này xác định các phương thức biểu diễn tiêu chuẩn của các giá trị dữ 
liệu chỉ dành riêng trong XML. Các môi trường ITS và môi trường lập trình khác có thể 
chọn các cách biểu diễn và cấu trúc dữ liệu khác, nhưng chúng phải nhất quán với Đặc tả 
trừu tượng của các Kiểu dữ liệu. 

1.1 Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn 

Bộ tiêu chuẩn này được chia thành hai phần chính: 

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản 

2. Các kiểu dữ liệu chung (biểu mẫu) 

Các kiểu dữ liệu được định nghĩa đầy đủ cũng được sắp xếp gần như theo cùng trật 
tự như trong Đặc tả trừu tượng các Kiểu dữ liệu, chia thành ba hạng mục: (1) Boolean, 
binary (nhị phân), text (văn bản) và multimedia (đa phương tiện), (2) code (mã) và 
indetifier (định danh), và (3) quantitive data types (các kiểu dữ liệu định lượng). 

Các kiểu chung là để chỉ các tập hợp (set - bộ, list - danh sách, v.v.) và các phần 
mở rộng kiểu dữ liệu phổ biến là để phản ánh tính không chắc chắn, sự phụ thuộc về thời 
gian hoặc các đặc điểm khác của giá trị dữ liệu. Sau cùng, khung xác định các kiểu định 
thời gian phức tạp (ví dụ để xếp lịch các hoạt động định kỳ) được chủ yếu đặc tả qua các 
kiểu dữ liệu chung.  

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các kiểu dữ liệu được đặc tả trong XML ITS. 

Bảng 1. Tổng quan các kiểu dữ liệu của HL7 Phiên bản 3 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

Data Value 
(Giá trị dữ liệu) 

ANY 

Xác định các đặc tính cơ bản của mọi giá trị dữ liệu. Đây là một 
loại trừu tượng, nghĩa là không có giá trị nào có thể chỉ là giá trị 
dữ liệu mà không thuộc về một kiểu dữ liệu cụ thể. Mọi kiểu dữ 
liệu cụ thể đều là một chuyên biệt hóa của kiểu Giá trị dữ liệu 
trừu tượng chung này. 

Boolean BL 
Kiểu Boolean đại diện cho các giá trị của logic bao gồm hai giá 
trị. Giá trị Boolean có thể là true (đúng) hoặc false (sai), hoặc 
một trong hai giá trị có thể là NULL/rỗng 

BooleanNonNull 
(Boolean không 
rỗng) 

BN 
Kiểu Boolean không rỗng được dùng khi một dữ liệu Boolean 
không thể nhận giá trị rỗng/null. Giá trị Boolean chỉ có thể là 
true (đúng) hoặc false (sai). 

Binary Data 
(Dữ liệu nhị phân) 

BIN 
Dữ liệu nhị phân là một khối bit thô. Dữ liệu nhị phân là loại 
được bảo vệ KHÔNG được phép sử dụng ngoài phạm vi đặc tả 
kiểu dữ liệu. 

Encapsulated Data 
(Dữ liệu được đóng 
gói) 

ED 

Dữ liệu có mục đích chủ yếu là để cho người đọc hiểu hoặc cho 
các xử lý khác bên ngoài phạm vi của HL7. Nó bao gồm ngôn 
ngữ viết có định dạng hoặc không có định dạng, dữ liệu đa 
phương tiện, hoặc các thông tin có cấu trúc như được xác định 
bởi một tiêu chuẩn khác (ví dụ, XML – chữ ký). Thay vì chứa 
bản thân dữ liệu, kiểu dữ liệu ED cũng có thể chỉ chứa một 
đường liên kết tham chiếu (xem TEL). Cần lưu ý rằng kiểu dữ 
liệu ST là một chuyên biệt hóa của kiểu dữ liệu ED khi 
MediaType (loại phương tiện) của ED là text/plain (văn 
bản/đơn thuần). 

Character String 
(Chuỗi ký tự) 

ST 

Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự đại diện cho dữ liệu văn bản, chủ yếu 
để cho máy tính xử lý (ví dụ sắp xếp, truy vấn, lập chỉ mục, 
v.v.). Được dùng cho tên, ký hiệu, và các biểu thức chính 
thống. 

Coded Simple Value 
(Giá trị đơn giản 

CS Dữ liệu được mã hóa trong dạng hình thức đơn giản nhất, khi 
chỉ có mã và tên hiển thị không được xác định trước. Hệ thống 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

được mã hóa) mã và phiên bản hệ thống mã được cố định bởi ngữ cảnh mà giá 
trị CS xuất hiện. CS được dùng cho các thuộc tính được mã hóa 
có một bộ giá trị được định nghĩa trước bởi HL7. 

Coded Value 
(Giá trị được mã 
hóa) 

CV 
Dữ liệu được mã hóa, bao gồm một mã, tên hiển thị, hệ thống 
mã, và văn bản gốc. Được sử dụng trong trường hợp phải gửi đi 
một giá trị mã duy nhất. 

Coded Ordinal 
(Số thứ tự được mã 
hóa) 

CO 

Dữ liệu được mã hóa, trong đó miền của bộ mã được xếp thứ 
tự. Kiểu dữ liệu Số thứ tự được mã hóa bổ sung ngữ nghĩa liên 
quan đến việc xếp thứ tự sao cho các mô hình sử dụng các miền 
đó có thể đưa vào sử dụng các phần tử mô hình có bao hàm các 
câu lệnh về thứ tự của các thuật ngữ trong một miền. 

Coded with 
Equivalents 
(Được mã hóa có 
tương đương) 

CE 

Dữ liệu được mã hóa bao gồm một giá trị mã hóa (CV) và có 
thể có thêm (các) giá trị được mã hóa từ các hệ thống mã hóa 
khác cùng định danh khái niệm đó. Được sử dụng trong trường 
hợp có thể có các mã thay thế nhau cùng tồn tại. 

Concept Descriptor 
(Dữ liệu mô tả khái 
niệm) 

CD 

Kiểu dữ liệu mô tả khái niệm biểu diễn mọi loại khái niệm 
thường bằng cách gán một mã đã được xác định trong một hệ 
thống mã. Dữ liệu mô tả khái niệm có thể chứa văn bản hoặc 
cụm từ gốc dùng làm cơ sở để mã hóa và một hoặc nhiều dạng 
chuyển ngữ sang các hệ thống mã hóa khác nhau. Dữ liệu mô tả 
khái niệm cũng có thể chứa các từ hạn định để mô tả, ví dụ khái 
niệm “bàn chân trái” là một thuật ngữ được phối hợp sau xây 
dựng từ mã chính là “BÀN CHÂN” và từ hạn định là “TRÁI”. 
Trong các trường hợp ngoại lệ, dữ liệu mô tả khái niệm không 
cần chứa mã mà chỉ có văn bản gốc mô tả khái niệm. 

Concept Role 
(Vai trò của khái 
niệm) 

CR 

Là một mã hạn định khái niệm với vai trò được đặt tên tùy 
chọn. Cả hai vai trò hạn định lẫn các mã giá trị phải được xác 
định bởi hệ thống mã hóa. Ví dụ, nếu SNOMED RT xác định 
một khái niệm “chân”, một quan hệ vai trò “có-bên”, và một 
khái niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò khái niệm cho phép bổ 
sung thêm từ hạn định “có-bên: trái” vào mã chính là “chân” để 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

xây dựng nghĩa “chân trái”. 

Character String 
with Code 
(Chuỗi ký tự có mã) 

SC 
Một Chuỗi ký tự (ST) có thể có một mã đi kèm. Phải luôn có 
văn bản nếu có mã. Mã thường là một mã địa phương. 

Unique Identifier 
String 
(Chuỗi định danh 
duy nhất) 

UID 

Một chuỗi định danh duy nhất là một chuỗi ký tự định danh một 
đối tượng theo cách duy nhất trên toàn cầu và không phụ thuộc 
thời gian. Các định dạng, giá trị, thủ tục được cho phép của kiểu 
dữ liệu này được HL7 kiểm soát chặt chẽ. Tại thời điểm này, 
các định danh do người dùng gán có thể là các biểu diễn bằng 
ký tự cụ thể của Định danh đối tượng ISO (OID) và Định danh 
duy nhất toàn cầu DCE (UUID). HL7 cũng giữ quyền gán các 
dạng UID khác (RUID, ví dụ như các định danh ghi nhớ cho 
các hệ thống mã hóa). 

Instance Identifier 
(Định danh thực thể) 

II 

Một định danh xác định duy nhất một vật thể hoặc đối tượng. 
Ví dụ như định danh đối tượng cho các đối tượng của HL7 
RIM, số bệnh án, ID chỉ định, ID hạng mục nhóm dịch vụ, Số 
định danh phương tiện giao thông (VIN), v.v. Định danh thực 
thể được xác định dựa trên các định danh đối tượng của ISO 

Universal Resource 
Locator 
(Dữ liệu định vị tài 
nguyên toàn cầu) 

URL 

Là một địa chỉ viễn thông được xác định theo Tiêu chuẩn 
Internet RFC 1738 [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt]. URL 
xác định giao thức và điểm liên lạc được giao thức định nghĩa 
cho tài nguyên. Các cách sử dụng đáng lưu ý của kiểu dữ liệu 
địa chỉ viễn thông là dùng cho các số điện thoại, số fax, địa chỉ 
email, các đường tham chiếu hypertext, tham chiếu FTP, v.v. 

Telecommunication 
Address 
(Địa chỉ viễn thông) 

TEL 

Một số điện thoại (giọng nói hoặc fax), địa chỉ email, hoặc một 
địa chỉ định vị khác cho một tài nguyên để có thể liên lạc bởi 
một thiết bị viễn thông. Địa chỉ được xác định như một dữ liệu 
Định vị tài nguyên toàn cầu (URL) được hạn định bởi đặc tả 
thời gian và các mã sử dụng để giúp quyết định sử dụng địa chỉ 
nào tại một thời điểm và cho môt mục đích cho trước. 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

Address Part 
(Thành phần của địa 
chỉ) 

ADXP 

Là một chuỗi ký tự có thể có type-tag (nhãn loại) cho biết vai 
trò của nó trong địa chỉ. Các thành phần tiêu biểu tồn tại trong 
hầu hết mọi địa chỉ là tên phố, số nhà, hoặc hộp thư, mã bưu 
điện, thành phố, đất nước hoặc các vai trò khác được xác định 
theo từng vùng, từng quốc gia, hoặc ở mức độ doanh nghiệp (ví 
dụ trong địa chỉ quân đội). Địa chỉ thường được chia thành các 
dòng, được chỉ báo bởi các phần tử phân cách chia dòng (ví dụ, 
DEL).  

Postal Address 
(Địa chỉ bưu điện) 

AD 
Địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ nhà hay địa chỉ văn phòng. Là một 
chuỗi các thành phần của địa chỉ, chẳng hạn như tên phố hoặc 
hòm thư bưu điện, thành phố, mã bưu điện, quốc gia, v.v. 

Entity Name Part 
(Thành phần tên đối 
tượng) 

ENXP 

Là một danh tính chuỗi ký tự biểu diễn một thành phần của tên. 
Có thể có một mã loại để cho biết vai trò của thành phần đó 
trong toàn bộ tên đối tượng, và một mã từ hạn định để bổ sung 
chi tiết về loại thành phần tên. Các thành phần tên tiêu biểu của 
tên người là tên, họ, chức danh, v.v. 

Entity Name 
(Tên đối tượng) 

EN 

Tên của một người, tổ chức, địa điểm hoặc sự vật. Một chuỗi có 
thứ tự bao gồm các thành phần của tên, như tên hoặc họ, tiền tố, 
hậu tố, v.v. Ví dụ các giá trị tên đối tượng như “Jim Bon 
Walton, Jr.”, “Công ty Health Level Seven”, “Hồ Tahoe”, v.v. 
Tên một đối tượng có thể đơn giản chỉ là một chuỗi ký tự hoặc 
cũng có thể chứa nhiều thành phần của tên đối tượng như 
“Jim”, “Bob”, “Walton”, và “Jr.”, “Health Level Seven” và 
“Công ty”, “Hồ” và “Tahoe”. 

Person Name 
(Tên người) 

PN 

Tên của người. Là một chuỗi có thứ tự các thành phần của tên, 
như tên hay họ, tiền tố, hậu tố, v.v. Kiểu dữ liệu PN khác với 
EN vì loại từ hạn định không thể bao gồm LS (trạng thái pháp 
lý) 

Organization Name 
(Tên tổ chức) 

ON Tên của một tổ chức. Là chuỗi có thứ tự các thành phần tên 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

Trivial Name 
(Tên thông thường) 

TN 
Một mục có giới hạn của tên đối tượng, là một chuỗi ký tự đơn 
giản dùng để cho biết tên đơn giản của sự vật và địa điểm. 

Quantity 
(Số lượng) 

QTY 

Kiểu dữ liệu QTY là một loại dữ liệu tổng quát hóa trừu tượng 
cho tất cả các kiểu dữ liệu mà (1) bộ giá trị của chúng có quan 
hệ thứ tự (kém hơn hoặc bằng) và (2) khi sự khác biệt được xác 
định cho tất cả các tập hợp giá trị con được xếp thứ tự tổng thể 
của kiểu dữ liệu đó. Tính trừu tượng của kiểu dữ liệu là cần 
thiết để định nghĩa các kiểu nhất định khác, ví dụ như khoảng 
cách và phân bố xác suất. 

Integer Number 
(Số nguyên) 

INT 

Các số nguyên (-1,0,1,2, 100, 3398129, v.v.) là các số chính 
xác, kết quả của hoạt động đếm hoặc liệt kê. Số nguyên là rời 
rạc, tập hợp các số nguyên là vô cùng nhưng đếm được. Không 
có giới hạn bất kỳ nào được áp đặt cho dãy các số nguyên. Hai 
trạng thái null/rỗng được xác định cho dương vô cùng và âm vô 
cùng. 

Real Number 
(Số thực) 

REAL 

Là các phân số. Thường được dùng khi đo, ước tính, hoặc tính 
toán các số lượng từ các số thực. Cách biểu diễn tiêu biểu là số 
thập phân, khi các số trong các số hạng thập phân chính được 
biết chính xác. Các số thực cần thay cho các số nguyên khi các 
số lượng của thế giới thực được đo, ước lượng, hoặc tính toán 
từ các số thực khác. Thuật ngữ “số thực” trong tiêu chuẩn này 
được dùng với ý nghĩa là các phân số được bao hàm trong tiêu 
chuẩn mà không hàm chỉ toàn bộ tập hợp các số thực trong toán 
học. 

Physical Quantity 
(Số lượng vật lý) 

PQ 
Là một số lượng có đơn vị biểu diễn kết quả của một hành động 
đo đếm. 

Physical Quantity 
Representation 
(Biểu diễn số lượng 
vật lý) 

PQR 
Là biểu diễn của số lượng vật lý trong một đơn vị lấy từ bất kỳ 
hệ thống mã hóa nào. Được dùng để chỉ cách biểu diễn thay thế 
cho một số lượng vật lý. 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

Monetary Amount 
(Số tiền) 

MO 

Số tiền là một số lượng biểu diễn số tiền với một loại tiền tệ nào 
đó. Loại tiền tệ là đơn vị mà số tiền được thể biện tại các vùng 
kinh tế khác nhau. Trong khi số tiền là một loại số lượng đơn 
(tiền), thì tỷ giá hối đoái giữa các đơn vị tiền khác nhau lại thay 
đổi. Đây là sự khác biệt chính giữa số lượng vật lý và số tiền, 
và là lý do tại sao đơn vị tiền tệ lại không phải là đơn vị vật lý. 

Ratio 
(Tỷ lệ) 

RTO 

Là số lượng được cấu tạo như thương số của một số lượng tử số 
chia cho một số lượng mẫu số. Các thừa số chung trong tử số và 
mẫu số không được tự động gạch đi. Kiểu dữ liệu RTO hỗ trợ 
độ chuẩn (ví dụ “1:128”) và các số lượng khác từ phòng xét 
nghiệm thực sự biểu diễn các tỷ lệ. Tỷ lệ không đơn giản là 
“các con số có cấu trúc”, đặc biệt là các giá trị đo huyết áp (ví 
dụ “120/60”) không phải là tỷ lệ. Trong nhiều trường hợp, nên 
sử dụng kiểu dữ liệu REAL thay cho RTO. 

Point in Time 
(Điểm thời gian) 

TS 
Là số lượng xác định một điểm trên trục thời gian tự nhiên. 
Điểm thời gian thường được biểu diễn ở dạng một biểu thức 
biểu diễn lịch. 

Set 
(Tập hợp) 

SET 
Là giá trị chứa các giá trị tách biệt khác không theo một trật tự 
cụ thể 

Set Component 
(Thành phần của tập 
hợp) 

SXCM 

Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung do ITS định nghĩa cho 
kiểu dữ liệu cơ sở của tập hợp, biểu diễn một thành phần trong 
tập hợp chung trên một miền giá trị rời rạc hoặc liên tục. Chủ 
yếu sử dụng cho các miền giá trị liên tục. Các thành phần tập 
hợp rời rạc (liệt kê được) là các phần tử của kiểu dữ liệu cơ sở.  

Sequence 
(Chuỗi có thứ tự) 

LIST 
Là giá trị chứa các giá trị tách biệt khác theo một trật tự xác 
định. 

Generated Sequence 
(Chuỗi được tạo 
sinh) 

GLIST 
Là chuỗi các giá trị theo định kỳ hoặc đơn điệu được sinh ra từ 
một vài tham số thay vì được liệt kê. Được sử dụng để xác định 
các điểm lấy mẫu đều đặn cho các dấu hiệu sinh học. 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

Sampled Sequence 
(Chuỗi được lấy 
mẫu) 

SLIST 
Là một chuỗi các giá trị được lấy mẫu lấy theo tỷ lệ và chuyển 
dịch từ một danh sách các giá trị số nguyên. Được dùng để xác 
định các dấu hiệu sinh học được lấy mẫu. 

Bag 
(Túi) 

BAG 
Là một tập hợp không có trật tự của các giá trị, trong đó mỗi giá 
trị có thể xuất hiện nhiều lần trong túi. 

Bag Item 
(Hạng mục trong túi) 

BXIT 
Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung do ITS định nghĩa biểu 
diễn một tập hợp của một số lượng nhất định các hạng mục có 
thể nhận biết trong một túi 

Interval 
(Khoảng) 

IVL 
Tập hợp các giá trị nối tiếp nhau của một kiểu dữ liệu dựa trên 
trật tự 

Interval Boundary 
(Giới hạn khoảng) 

IVXB 
Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung do ITS định nghĩa biểu 
diễn giá trị giới hạn của một khoảng 

History 
(Lịch sử) 

HIST 

Tập hợp các giá trị dữ liệu tuân thủ loại hạng mục lịch sử 
(HXIT) (tức là, có đặc tính thời gian hiệu lực). Thông tin lịch 
sử không bị giới hạn ở quá khứ, các giá trị dự kiến trong tương 
lai cũng có thể xuất hiện. 

History Item 
(Đề mục lịch sử) 

HXIT 

Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung dán nhãn một khoảng thời 
gian cho bất kỳ giá trị dữ liệu của bất kỳ loại dữ liệu nào. 
Khoảng thời gian là thời kỳ mà thông tin được biểu diễn bởi giá 
trị có (hoặc đã có) hiệu lực 

Uncertain Value – 
Probabilistic 
(Giá trị không chắc 
chắn – có xác suất) 

UVP 
Một phần mở rộng kiểu dữ liệu chung được dùng để chỉ một 
xác suất thể hiện niềm tin của tác giả thông tin về tính đúng đắn 
của giá trị được đưa ra. 

Non-Parametric 
Probability 
Distribution 
(Phân bổ xác suất 

NPPD 
Là tập hợp các giá trị không chắc chắn có xác suất (còn được 
gọi là một đường tần suất) 
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Tên Ký 
hiệu 

Mô tả 

không theo tham số) 

Periodic Interval of 
Time 
(Khoảng thời gian 
định kỳ) 

PIVL 
Là một khoảng thời gian định kỳ tái diễn. Các khoảng thời gian 
định kỳ có hai đặc tính, pha và chu kỳ. Pha xác định “khoảng 
nguyên mẫu” được lặp lại sau mỗi chu kỳ. 

Event-Related 
Interval of Time 
(Khoảng thời gian 
liên quan đến sự 
kiện) 

EIVL 

Xác định khoảng thời gian định kỳ mà mỗi lần tái diễn lại dựa 
trên các hoạt động của cuộc sống hàng ngày hoặc các sự kiện 
quan trọng khác có liên quan đến thời gian nhưng không được 
xác định hoàn toàn bởi thời gian. 

Parenthetic Set 
Expression 
(Biểu thức tập hợp 
trong ngoặc đơn) 

SXPR 
Một thành phần của tập hợp mà bản thân nó lại được tạo thành 
từ các thành phần tập hợp khác được đánh giá như một giá trị 

Parametric 
Probability 
Distribution 
(Phân bổ xác suất 
theo tham số) 

PPD 

Một phần mở rộng kiểu dữ liệu chung xác định tính không chắc 
chắn của dữ liệu định lượng dùng một hàm phân bổ và các tham 
số. Ngoài các tham số cụ thể của phân bố, một giá trị trung bình 
(giá trị mong đợi) và một độ lệch chuẩn luôn được cung cấp để 
giúp duy trì một mức độ liên kết vận hành tối thiểu nếu các ứng 
dụng nhận không thể làm việc với một phân bổ xác suất nhất 
định. 

General Timing 
Specification 
(Đặc tả thời gian 
tổng quát) 

GTS 

Là một tập hợp các điểm thời gian, xác định thời gian của các 
sự kiện và hoạt động và các cấu trúc lặp theo chu kỳ có thể có 
của một số loại thông tin, ví dụ số điện thoại (liên lạc ban đêm, 
ban ngày), địa chỉ (còn gọi là “chim tuyết”, ở miền Nam trong 
mùa đông và miền Bắc trong mùa hè) và giờ công sở. 

Các dạng Phần tử và Thuộc tính 

Các kiểu dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng Phần tử hoặc dạng Thuộc tính 
vắn tắt. Ngữ cảnh sử dụng kiểu dữ liệu sẽ xác định dạng nào trong hai dạng trên sẽ được 
sử dụng. 
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Trong dạng Phần tử là trường hợp thường thấy, kiểu dữ liệu được biểu diễn bằng 
một phần tử XML. Đây là trường hợp thường gặp khi các nội dung HL7 bậc cao được 
phát sinh từ Mô hình Thông tin Tham chiếu (RIM). 

Trong dạng Thuộc tính vắn tắt, kiểu dữ liệu được biểu diễn bằng một thuộc tính 
XML đơn lẻ. Dạng này được sử dụng khi kiểu dữ liệu là một đặc tính của các kiểu dữ 
liệu khác hoặc khi kiểu dữ liệu được dùng trong một thuộc tính RIM có cấu trúc. Nếu 
dạng Thuộc tính được dùng, thì nó sẽ được xác định trong phần thuyết minh. 

Mọi kiểu dữ liệu được biểu diễn theo dạng Thuộc tính đều không thể chuyển tải 
bất kỳ trạng thái null nào. Nếu thuộc tính không có mặt trong thực thể XML thì kiểu dữ 
liệu có trạng thái null là NI. 

1.2 Xác định dạng biểu diễn XML của các Kiểu dữ liệu 

Tiêu chuẩn này xác định dạng biểu diễn XML của các kiểu dữ liệu HL7. Dạng 
biểu diễn XML được mô tả theo nhiều cách: 

• Thuyết minh 

• Mẫu 

Các mẫu XML 

Định dạng Mẫu XML dùng trong tài liệu này được lấy từ định dạng dùng trong 
Tiêu chuẩn Lược đồ W3C XML. 

Mẫu kiểu 1 
<!-- type ED --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   representation = (B64 | TXT) : TXT 
   language = CS 
   mediaType = CS 
   compression = CS 
   integrityCheck = BIN 
   integrityCheckAlgorithm = (SHA-1 | SHA-256) : SHA-1 
> 
Content: ( reference, thumbnail, (#PCDATA | any) ) 
</x> 
 
<!-- type EN --> 
<x 
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   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   use = CS* 
> 
Content: ( (delimiter | family | given | prefix | suffix)*, validTime ) 
</x> 

Ví dụ mẫu trên cho thấy các thuộc tính và phần tử thuộc các kiểu dữ liệu ED và 
EN. Mẫu mô tả một bộ các thuộc tính và phần tử XML có thể được dùng để biểu diễn các 
ngữ nghĩa của kiểu dữ liệu mô tả trong Đặc tả trừ tượng các kiểu dữ liệu. Có thể không 
có sự so khớp trực tiếp giữa các thuộc tính và phần tử XML với các đặc tính của loại 
được mô tả trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu. Nếu tên của thuộc tính hoặc phần tử 
XML khớp với tên một đặc tính trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu thì ngữ nghĩa 
của nội dung sẽ giống như được mô tả trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu, còn 
không thì phần thuyết minh sẽ giải thích cách dùng thuộc tính hoặc phần tử đó. 

Tiêu chuẩn này mô tả các kiểu, chứ không phải các phần tử, do đó tên phần tử của 
một loại cho trước không được biết. Ký tự x được dùng thay cho tên phần tử, tên phần tử 
sẽ được xác định bởi ngữ cảnh mà kiểu dữ liệu được dùng, hoặc trong tiêu chuẩn này, 
hoặc tên của thuộc tính RIM. 

Với mỗi thuộc tính, tên XML của thuộc tính được biểu diễn, theo sau là một bộ 
các giá trị có thể có hoặc một tên kiểu. Các giá trị được chấp nhận được trình bày tách 
biệt bởi các gạch đứng trong dấu ngoặc đơn. Giá trị mặc định nếu có sẽ được xác định 
sau một dấu hai chấm. Nếu thuộc tính được gán một kiểu, thì nó được biểu diễn theo định 
dạng Thuộc tính được mô tả cho kiểu xác định đó. Một số thuộc tính được cho kiểu dữ 
liệu CS*. Với các thuộc tính này, nội dung hợp lệ là một danh sách các mã CS được phân 
tách bằng các khoảng trống.  

Với các phần tử và nội dung văn bản, chỉ có tên phần tử được trình bày. Kiểu của 
phần tử được mô tả trong phần thuyết minh kèm theo kiểu dữ liệu. Sự có mặt của dấu * 
cho biết rằng phần tử hoặc nhóm phần tử ghép nhóm bởi các dấu ngoặc đơn có thể xuất 
hiện nhiều lần. 

Một số kiểu dữ liệu có thể chứa dữ liệu dạng văn bản. Nó được biểu thị bằng 
#PCDATA. Mọi nội dung văn bản phải là nội dung ký tự có ký tự escape (‘\’) phù hợp và 
không có đánh dấu. 

Toàn bộ các thuộc tính và phần tử đều là không bắt buộc. Nếu một thuộc tính hoặc 
phần tử không có mặt, thì đặc tính kiểu dữ liệu mà nó biểu diễn sẽ có NullFlavor (trạng 
thái null) là NI. Mặc dù toàn bộ các thuộc tính và phần tử là không bắt buộc, kiểu dữ liệu 
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được biểu diễn trong thực thể XML phải là một thực thể hợp lệ của kiểu dữ liệu – nó phải 
đáp ứng mọi ràng buộc và đặc tả trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu. 

Các quy tắc xác định kiểu dữ liệu nào có thể được dùng thay thế cho các kiểu dữ 
liệu khác được quy định trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu. 

Xác nhận tính hợp lệ theo lược đồ và các tiền đề 

Các hệ thống xử lý tạo tác HL7 không được yêu cầu phải xác nhận tính hợp lệ của 
bất kiểu dạng biểu diễn kiểu dữ liệu HL7 XML theo bất kỳ lược đồ hay các tiền đề Xpath 
nào. Các hệ thống này có thể muốn thực hiện việc xác nhận tính hợp lệ theo lược đồ để 
được truy cập vào Thực thể sau xác nhận tính hợp lệ theo lược đồ 
[http://www.w3.org/TR/xmlschema-1#key-psvi], nhưng sẽ không có yêu cầu nào bắt 
buộc phải làm vậy để có thể hiểu đúng bản tin, mặc dù mọi hệ thống đều phải biết các giá 
trị mặc định không được biểu diễn trong thực thể theo một cách nào đó. 

LƯU Ý: Mọi dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu phải tuân thủ tiêu chuẩn này 
bất kể việc xác nhận tính hợp lệ theo lược đồ hay bất kỳ phương pháp nào có được thực 
hiện hay không. 

LƯU Ý: Không có công nghệ xác nhận XML nào có thể xác nhận tính hoàn toàn 
hợp lệ của các kiểu dữ liệu HL7 như đã được biểu diễn trong XML. 

1.3 Các không gian tên được dùng trong tài liệu này 

Xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace 

không gian tên xml được định nghĩa trong 
mục Không gian tên trong XML 
[http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-
names-19990114] 
 

Xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

Không gian tên của Lược đồ W3C được định 
nghĩa trong Lược đồ XML – Phần 1: Các cấu 
trúc [http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xmlschema-1-20010502/] 

xsi 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance 

Không gian tên trong Lược đồ W3C được 
định nghĩa trong Lược đồ XML – Phần 1: 
Các cấu trúc 
[http://www.w3.org/TR/2001/REC-
xmlschema-1-20010502/] 
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hl7 urn:hl7-org:v3 
Không gian tên do HL7 định nghĩa cho Phiên 
bản 3 

1.4 Cách sử dụng các thuộc tính từ tiêu chuẩn XML 

Tiêu chuẩn W3C XML định nghĩa một số thuộc tính trong các không gian tên w3c 
có nghĩa riêng khi xử lý các tài liệu XML. Phần này ghi lại cách sử dụng cho một số 
thuộc tính trong số đó. Các thuộc tính khác không được mô tả trong phần này vẫn có thể 
được sử dụng nhưng các hệ thống xử lý tạo tác của HL7 không buộc phải gắn bất kỳ 
nghĩa nào cho chúng ngoài phạm vi được yêu cầu trong ngữ cảnh xử lý tài liệu XML 
chứa các tạo tác của HL7. 

xml:lang không được sử dụng. HL7 sử dụng các thuộc tính của chính nó để 
chuyển tải đặc tính ngôn ngữ của HL7. Có nhiều lý do cho việc này. Nhiều công cụ hiện 
có không hỗ trợ phù hợp cho xml:lang, và dùng xml:lang không đem lại kết quả hữu ích 
nào. Ngoài ra, việc dùng một kiểu dữ liệu CS thay cho xml:lang có hỗ trợ rõ ràng cho sự 
khác biệt về đất nước của các chi nhánh quốc tế của HL7. Cần lưu ý rằng hiện tại, bộ mã 
của ngôn ngữ là giống với bộ mã của xml:lang, do đó có thể chuyển đổi từ một thuộc tính 
này sang thuộc tính kia. 

Không được dùng xsi:schemaLocation (vị trí lược đồ) trong một thực thể để chỉ ra 
tài liệu lược đồ cần dùng cho quá trình xác nhận tính hợp lệ. Các bộ xử lý thực thể được 
dự kiến phải cung cấp lược đồ riêng của chúng. 

xsi:type là bắt buộc khi: 

- Kiểu của thuộc tính RIM là ANY, RTO, hoặc QTY 

- Một thực thể của SC được gửi do sự tăng cấp của kiểu ST 

xsi:type cũng có thể được dùng trong những trường hợp khác theo tiêu chuẩn lược 
đồ XML. 

Khi xsi:type được dùng để mô tả một kiểu dữ liệu được định nghĩa trong tiêu 
chuẩn này, tên kiểu đúng là giá trị của cột “Biểu tượng” tương ứng của kiểu dữ liệu đó 
giống như đã trình bày trong Bảng 1 phần không gian tên HL7. 

Với các kiểu chung, tên kiểu của các kiểu tham số được gắn với kiểu chung nối 
bằng một dấu gạch ngang dưới, sao cho kiểu dữ liệu IVL<TS> trở thành IVL_TS. Sẽ 
không có điều gì không rõ ràng trong cách gọi tên như vậy do cách định nghĩa các kiểu 
dữ liệu. 
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2. Các kiểu dữ liệu cơ bản 

2.1 Data Value (ANY) - Giá trị dữ liệu (bất kỳ) 

Định nghĩa: Xác định các đặc tính cơ bản của mọi giá trị dữ liệu. Đây là một kiểu 
trừu tượng, nghĩa là không có giá trị nào có thể cho biết giá trị dữ liệu không thuộc về 
một kiểu dữ liệu cụ thể. Mọi kiểu dữ liệu cụ thể đều là một chuyên biệt hóa của kiểu dữ 
liệu Giá trị dữ liệu trừu tượng này. 

Biểu diễn XML 

ANY (BẤT KỲ) là một kiểu dữ liệu trừu tượng và có thể không được sử dụng trực 
tiếp; do đó, ANY không có biểu diễn XML. 

2.1.1 Null Flavor : CS – Trạng thái Null: CS 

Định nghĩa: Là một giá trị ngoại lệ biểu diễn thông tin bị thiếu và có thể là lý do 
tại sao thông tin đó bị thiếu. 

Mọi phần tử dữ liệu đều có một giá trị phù hợp hoặc không sẽ được coi là NULL 
(rỗng). Khi và chỉ khi nó mang giá trị NULL,  “trạng thái null” sẽ cung cấp nhiều chi tiết 
hơn về cách thức hoặc lý do tại sao không có giá trị phù hợp. 

Bảng  1. Miền NullFlavor 

Mã Tên Định nghĩa 

NI 
NoInformation 
(không có thông 
tin) 

Không có thông tin nào được suy luận từ giá trị ngoại lệ này. Đây 
là một giá trị ngoại lệ phổ biến nhất. Nó cũng là giá trị ngoại lệ 
mặc định 

OTH 
Other 
(khác) 

Giá trị thực tế không phải là một phần tử trong miền giá trị của 
biến (ví dụ, khái niệm không được cung cấp bởi hệ thống mã yêu 
cầu) 

NINF 
negative infinity 
(vô cùng âm) 

Vô cùng âm của dãy số 

PINF 
positive infinity 
(vô cùng dương) 

Vô cùng dương của dãy số 

UNK Unknown Có thể có giá trị phù hợp, nhưng chưa biết 
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Mã Tên Định nghĩa 

(chưa biết) 

ASKU 
asked but unknown 
(đã hỏi nhưng chưa 
biết) 

Đã tìm thông tin nhưng chưa tìm thấy (ví dụ, đã hỏi bệnh nhân 
nhưng bệnh nhân không biết) 

NAV 
temporarily 
unavailable 
(tạm thời chưa có) 

Thông tin hiện giờ chưa có nhưng dự kiến sau này sẽ có. 

NASK 
not asked 
(chưa được hỏi) 

Thông tin này chưa được hỏi (ví dụ, chưa hỏi bệnh nhân) 

TRC 
Trace 
(Lượng nhỏ) 

Nội dung lớn hơn 0, nhưng quá nhỏ nên không định lượng. 

MSK 
Masked 
(bị che) 

Có thông tin về hạng mục này nhưng hệ thống gửi không cung 
cấp do bảo mật, tính riêng tư hoặc các lý do khác. Có thể có một 
cơ chế khác để truy cập thông tin này. Lưu ý: dùng trạng thái null 
này có thể cung cấp thông tin dẫn đến vi phạm tính bảo mật, dù 
không cung cấp bất kỳ dữ liệu chi tiết nào. Mục đích chính của nó 
là dùng cho các tình huống cần thông báo cho hệ thống tiếp nhận 
biết rằng thông tin này có tồn tại nhưng không cấp bất kỳ chi tiết 
nào. 

NA 
not applicable 
(không áp dụng) 

Không có giá trị phù hợp nào áp dụng cho ngữ cảnh này (ví dụ, 
kỳ kinh cuối cho giống đực) 

NP 
not present 
(không có) 

Giá trị không có trong bản tin. Sắc thái này chỉ được xác định 
trong các bản tin, không bao giờ có trong dữ liệu ứng dụng! Mọi 
giá trị không có mặt trong bản tin phải được thay thế bằng các 
mặc định phù hợp, hoặc dùng không-có-thông-tin (NI) làm giá trị 
mặc định của toàn bộ các mặc định. 

Biểu diễn XML 

Trạng thái null được biểu diễn trong thuộc tính trạng thái null của XML mà giá trị 
của nó nếu có phải là một giá trị hợp lệ từ miền Trạng thái null (Bảng 2) 
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2.2 Boolean (BL) 

Định nghĩa: Kiểu Boolean được sử dụng cho các giá trị thuộc logic hai giá trị. Giá 
trị Boolean có thể là true (đúng) hoặc false (sai), hoặc một trong hai giá trị là NULL. 

Mọi giá trị Boolean đều phải tuân theo các toán tử chung là phủ định, hội, và 
tuyển. Khi có giá trị NULL, các phép toán Boolean này được mở rộng như trong bảng 
sau. 

Bảng  2. Bảng chân lý logic Boolean có giá trị Null 

NOT   
 

AND true false NULL 
 

OR true false NULL 

true false 
 

true true false NULL 
 

true true true true 

false true 
 

false false false false 
 

false true false NULL 

NULL NULL 
 

NULL NULL false NULL 
 

NULL true NULL NULL 

Biểu diễn XML 

BL được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, tên 
của phần tử được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng. Phần tử có các thuộc tính như 
được mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 2 
<!-- type BL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = (true | false) 
   /> 

Các thực thể XML có thể mang một trạng thái null hoặc một giá trị, nhưng không 
thể mang cả hai. 

Dạng Thuộc tính của BL được dùng khi các đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
loại là BL. Tên của thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng. Thuộc tính 
phải có giá trị đúng hoặc sai. 

2.2.1 Các ví dụ 

Ví dụ thứ nhất cho thấy các chỉ báo đúng và phủ định sai và chỉ báo suy dẫn ngữ 
cảnh. 
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Ví dụ 1 
<negationInd value='true'/> 
<contextConductionInd value='false'/> 

Ví dụ thứ hai cho thấy cách sử dụng của các giới hạn khoảng có bao hàm và không 
bao hàm. 

Ví dụ 2 
<effectiveTime> 
<low value='20020101' inclusive='true'/> 
<high value='20040101' inclusive='false'/> 
</effectiveTime> 

2.3 BooleanNonNull (BN) - Boolean không Null (BN) 

Định nghĩa: Kiểu Boolean không null được dùng khi biến Boolean không thể 
nhận giá trị null. Giá trị Boolean có thể là đúng hoặc sai.  

Biểu diễn XML 

BN được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, 
tên của phần tử được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc 
tính như mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 3 
<!-- type BN --> 
<x 
   value = (true | false) 
   /> 

Các thực thể XML phải có một giá trị. 

Dạng thuộc tính của BN được dùng khi các đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là BN. Tên của thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng và giá trị 
của nó chỉ có thể là đúng hoặc sai. Trừ khi giá trị có một đặc tính mặc định, thuộc tính 
phải có mặt. 

2.4 Binary Data (BIN) - Dữ liệu nhị phân (BIN) 

Định nghĩa: Dữ liệu nhị phân là một khối thô gồm các bit. Dữ liệu nhị phân là 
một kiểu dữ liệu được bảo vệ và KHÔNG được dùng bên ngoài phạm vi đặc tả kiểu dữ 
liệu. 

Bảng  3. Các thành phần của Dữ liệu nhị phân 

28 
 



Tên Kiểu Mô tả 

Data 
(Dữ liệu) 

XML Text 
Content 
(Nội dung 
văn bản 
XML) 

Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa 
theo phần tử biểu diễn dữ liệu nhị phân (dạng văn bản hoặc dạng 
base64). Kiểu dữ liệu ST và các kiểu chuyên biệt hóa ST chỉ sử 
dụng dạng biểu diễn bằng văn bản. 

Representation 
(Dạng biểu 
diễn) 

CS 
Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội dung của giá 
trị dữ liệu nhị phân. 

 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu BIN được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và Thuộc tính. Dạng Phần 
tử phục vụ với vai trò là cơ sở của kiểu dữ liệu được đóng gói, sử dụng cho cả văn bản và 
dữ liệu đa phương tiện (dữ liệu nhị phân). Khi một phần tử được định nghĩa là thuộc kiểu 
dữ liệu này, đặc tính của nó được biểu diễn như nội dung dữ liệu ký tự (ví dụ, 
#PCDATA) của phần tử đang xét. 

Dạng Thuộc tính của BIN được sử dụng khi đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là BIN (ví dụ ED.integrityCheck (ED.Kiểm tra tính toàn vẹn). Tên của thuộc tính 
XML được xác định bởi tên của đặc tính đang xét. Giá trị của thuộc tính XML phải là 
dạng mã hóa base64 [http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt] của dữ liệu nhị phân. 

2.4.1 Data : XML Text Content - Dữ liệu: Nội dung văn bản XML 

Định nghĩa: Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa theo 
phần tử biểu diễn dữ liệu nhị phân (văn bản hoặc base64). Kiểu dữ liệu ST và các kiểu 
chuyên biệt hóa ST chỉ sử dụng dạng biểu diễn văn bản. 

Biểu diễn XML 

Dữ liệu được biểu diễn như nội dung văn bản của phần tử XML biểu diễn giá trị 
BIN, và giá trị của nó nếu có phải là mã hóa base64 của giá trị thực. 

2.4.2 Representation : CS - Dạng biểu diễn: CS 

Định nghĩa: Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội dung của giá trị 
dữ liệu nhị phân. Kiểu dữ liệu BIN trong Đặc tả trừ tượng các kiểu dữ liệu không có đặc 
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tính dạng biểu diễn do theo các mục đích của HL7, dạng biểu diễn không phải là một đặc 
tính có ý nghĩa của dữ liệu. Do đó các ứng dụng không cần phải giữ lại dạng biểu diễn. 

Biểu diễn XML 

Dạng biểu diễn được biểu diễn bằng thuộc tính dạng biểu diễn trong XML, và giá 
trị nếu có của nó phải là TXT hoặc B64. Giá trị mặc định là TXT. 

TXT chỉ báo rằng các dữ liệu ký tự của BIN phải được diễn giải trực tiếp như các 
ký tự; B64 cho biết rằng dữ liệu BIN đã được mã hóa base64 và phải được giải mã để 
khôi phục lại dữ liệu gốc. 

2.5 Encapsulated Data (ED) specializes BIN - Dữ liệu được đóng gói (ED) chuyên 
biệt hóa BIN 

Định nghĩa: Các dữ liệu được chủ định chính để cho người đọc hiểu hoặc để máy 
tính xử lý nằm ngoài phạm vi của HL7. Chúng bao gồm ngôn ngữ viết có định dạng hoặc 
không có định dạng, dữ liệu đa phương tiện, thông tin có cấu trúc như được định nghĩa 
trong một tiêu chuẩn khác (ví dụ các chữ ký của XML). Thay vì bản thân dữ liệu, dữ liệu 
kiểu ED có thể chỉ chứa một đường tham chiếu (xem kiểu dữ liệu TEL). Cần lưu ý rằng 
kiểu dữ liệu ST là một chuyên biệt hóa của kiểu ED khi mediaType (Kiểu phương tiện) là 
văn bản/đơn giản. 

Bảng  4. Các thành phần của Dữ liệu được đóng gói 

Tên Kiểu Mô tả 

Data 
(Dữ liệu) 

XML Text 
Content 
(Nội dung 
văn bản 
XML) 

Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML 
mã hóa theo phần tử biểu diễn dữ liệu nhị phân (dạng 
văn bản hoặc base64). Kiểu dữ liệu ST và các kiểu 
chuyên biệt hóa ST chỉ sử dụng dạng biểu diễn văn 
bản. 

Representation 
(Dạng biểu diễn) 

CS 
Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội 
dung của giá trị dữ liệu nhị phân. 

mediaType 
(kiểu phương tiện) 

CS 
Xác định kiểu của dữ liệu được đóng gói và xác định 
phương thức diễn giải hoặc trình diễn dữ liệu. 

Charset 
(Bộ ký tự) 

CS Đối với các kiểu mã hóa dựa trên ký tự, đặc tính này 
xác định bộ ký tự và mã hóa ký tự được sử dụng. Bộ 
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Tên Kiểu Mô tả 

ký tự sẽ được nhận biết bởi một tập hợp Đăng ký các 
bộ ký tự của Cơ quan cấp số trên Internet (IANA) 
[http://www.iana.org/assignments/character-sets] theo 
RFC 2978 [http://www.ietf.org/rfc/rfc2978.txt]. 

Language 
(Ngôn ngữ) 

CS 
Với các thông tin dựa trên ký tự, đặc tính ngôn ngữ 
xác định ngôn ngữ con người của văn bản đó. 

Compression 
(Nén) 

CS 
Cho biết dữ liệu byte thô có bị nén hay không, và 
dùng thuật toán nén nào. 

Reference 
(Tham chiếu) 

TEL 
Một địa chỉ viễn thông (TEL), như URL cho HTTP 
hoặc FTP, mà sẽ cung cấp dữ liệu nhị phân chính xác 
giống như trường hợp cung cấp dữ liệu trực tiếp. 

integrityCheck 
(Kiểm tra tính toàn vẹn) 

BIN 

Kiểm tra tính toàn vẹn là một giá trị nhị phân ngắn 
biểu diễn một tổng kiểm tra đủ mạnh về mặt mã hóa 
được tính trên các dữ liệu nhị phân. Mục đích của đặc 
tính này, khi được thông tin cùng với một tham chiếu, 
là để sau này kiểm tra xem đường tham chiếu có dẫn 
đến cùng dữ liệu như khi giá trị dữ liệu được đóng gói 
có chứa đường tham chiếu được tạo ra hay không. 

integrityCheckAlgorithm 
(Thuật toán kiểm tra tính 
toàn vẹn) 

CS 
Xác định thuật toán được dùng để tính giá trị Kiểm tra 
tính toàn vẹn 

Thumbnail 
(Biểu tượng thu nhỏ) 

ED 

Biểu tượng thu nhỏ là một dạng biểu diễn ngắn gọn 
của dữ liệu tổng thể. Biểu tượng thu nhỏ yêu cầu ít tài 
nguyên hơn rất nhiều so với dữ liệu đầy đủ, trong khi 
vẫn duy trì được một sự tương tự riêng với dữ liệu đầy 
đủ. Biểu tượng thu nhỏ thường được dùng với dữ liệu 
được đóng gói có tham chiếu. Nó cho phép người 
dùng chọn dữ liệu hiệu quả hơn trước khi thực sự tải 
xuống thông qua đường tham chiếu. 
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Dữ liệu được đóng gói có thể xuất hiện ở một trong hai dạng là trực tiếp hoặc theo 
tham chiếu. Dữ liệu trực tiếp được truyền gửi hay di chuyển như một phần của giá trị dữ 
liệu được đóng gói, trong khi theo tham chiếu thì dữ liệu có thể được giữ ở một địa điểm 
khác (ở xa). Dữ liệu không thay đổi cho dùng nó được đặt trực tiếp hoặc đặt ở xa. 

Biểu diễn XML 

Mẫu kiểu 4 
<!-- type ED --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   representation = (B64 | TXT) : TXT 
   language = CS 
   mediaType = CS 
   compression = CS 
   integrityCheck = BIN 
   integrityCheckAlgorithm = (SHA-1 | SHA-256) : SHA-1 
> 
Content: ( reference, thumbnail, (#PCDATA | any) ) 
</x> 

Kiểu dữ liệu ED luôn được biểu diễn ở dạng Phần tử như mô tả trong mẫu và các 
mục con sau đây. Dữ liệu nhị phân được chuyển tải như nội dung ký tự chèn trực tiếp. 
Hoặc không, kiểu dữ liệu ED bổ sung có thể chứa dữ liệu dưới dạng đánh dấu XML. 
Trong trường hợp như vậy mediaType (Kiểu phương tiện) được dự kiến mô tả một dạng 
của đánh dấu XML, và nội dung phải là XML đúng chuẩn (well-formed) được chứa trong 
một phần tử đơn nhất trong nội dung ED. Nếu nội dung chèn trực tiếp là HTML hoặc 
SGML, nó phải là XML đúng chuẩn hoặc phải được biểu diễn như nội dung ký tự bị bỏ 
qua hoặc được mã hóa base64. 

 Phần đánh dấu chứa trong một ED có thể xuất phát từ bất kỳ không gian tên nào 
ngoại trừ không gian tên của HL7 Phiên bản 3 (urn:hl7-org:v3) mà không có hạn chế. 
Ngoài ra, bất kỳ phần tử nào trong không gian tên HL7 biểu diễn một tương tác hoặc gốc 
của một tài liệu CDA cũng có thể xuất hiện. Lý do hạn chế các phần tử từ không gian tên 
HL7 này là để hỗ trợ những ai chọn xử lý Lược đồ XML nhưng không bắt buộc. Sẽ 
không thể viết một định nghĩa lược đồ cho phép nội dung tùy ý từ không gian tên HL7 vì 
điều này sẽ dẫn đến vi phạm Ràng buộc Thành phần của Lược đồ: Phân bổ hạt duy nhất 
(Schema Component Constraint: Unique Particle Attribution). 
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Do dữ liệu chèn trực tiếp của ED (và dạng hạn chế của nó là ST) có thể được mã 
hóa như dữ liệu ký tự, mô hình nội dung cũng bao gồm một biểu tượng thu nhỏ và một 
phần tử tham chiếu, kiểu dữ liệu ED có nội dung hỗn hợp. Một thực thể ED chỉ có thể 
chứa nhiều nhất một nút văn bản. 

2.5.1 Data : XML Text Content (inherited from BIN) - Dữ liệu: Nội dung văn bản 
XML (kế thừa từ BIN) 

Định nghĩa: Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa theo 
phần tử biểu diễn dữ liệu nhị phân (dạng văn bản hoặc base64). Kiểu dữ liệu ST và các 
kiểu chuyên biệt hóa ST chỉ sử dụng dạng biểu diễn văn bản. 

Biểu diễn XML 

Dữ liệu được biểu diễn như nội dung văn bản của phần tử XML biểu diễn giá trị 
ED. 

2.5.2 Representation : CS (inherited from BIN) - Dạng biểu diễn: CS (kế thừa từ 
từ BIN) 

Định nghĩa: Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội dung của giá trị 
dữ liệu nhị phân. 

Biểu diễn XML 

Representation (Dạng biểu diễn) được biểu diễn bằng thuộc tính dạng biểu diễn 
của XML và giá trị của nó phải là TXT hoặc B64. 

2.5.3 Media Type : CS - Kiểu phương tiện : CS 

Định nghĩa: Xác định kiểu của dữ liệu được đóng gói và xác định một phương 
pháp để diễn dịch hoặc trình diễn dữ liệu. Miền các kiểu phương tiện do IANA định 
nghĩa được thiết lập trong tiêu chuẩn Internet RFC 2046 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt].  

Để thúc đẩy khả năng liên kết vận hành, tiêu chuẩn này có ưu tiên một số kiểu 
phương tiện hơn. Điều này nhằm xác định một mẫu số chung lớn nhất để giúp việc liên 
kết vận hành không chỉ có thể xảy ra, mà còn đủ mạnh để hỗ trợ các nhu cầu thông tin đa 
phương tiện hiện đại nhất. 

 Bảng 6 dưới đây gán một trạng thái cho một số kiểu phương tiện MIME nhất 
định, trong đó trạng thái có một trong các nghĩa sau: 
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 Required (Bắt buộc): Mọi ứng dụng HL7 phải hỗ trợ ít nhất các kiểu phương 
tiện bắt buộc nếu nó hỗ trợ một loại phương tiện cho trước. Có một kiểu phương tiện bắt 
buộc cho mỗi loại phương tiện. Một số kiểu phương tiện là bắt buộc vì một mục đích cụ 
thể, khi lý do được chỉ báo là “bắt buộc vì…”  

Recommended (Khuyến nghị): Các kiểu phương tiện khác được khuyến nghị cho 
một mục đích cụ thể. Với mỗi mục đích cho trước chỉ nên có rất ít kiểu phương tiện được 
khuyến nghị thêm và lý giải, điều kiện cũng như các giả định cho mỗi khuyến nghị phải 
được chỉ rất rõ. 

Indifferenent (Không ý kiến): Trạng thái này có nghĩa là HL7 không cấm mà 
cũng không tán thành việc sử dụng kiểu phương tiện này. Mọi kiểu phương tiện không 
được đề cập ở đây sẽ được mặc định là thuộc nhóm không ý kiến. Do chỉ có một kiểu 
phương tiện bắt buộc và vài kiểu phương tiện được khuyến nghị cho hầu hết các trường 
hợp sử dụng liên quan trong thực tế, nên rất thận trọng khi sử dụng các kiểu dữ liệu có 
trạng thái này. 

Deprecated (Không tán thành): các kiểu phương tiện không được tán thành thì 
không nên sử dụng, vì các kiểu phương tiện này có lỗi, vì có các phương án thay thế tốt 
hơn, hoặc vì một số nguy cơ nhất định nào đó. Những nguy cơ này có thể là nguy cơ về 
an ninh, ví dụ kiểu phương tiện đó có thể làm lan tràn virus máy tính. Tuy nhiên, không 
phải mọi kiểu phương tiện bị lỗi đều được đánh dấu là không được tán thành. Một kiểu 
phương tiện không được đề cập đến, và do đó được coi là khác theo mặc định, cũng có 
thể bị lỗi. 

Bảng  5. Miền MediaType (kiểu phương tiện) 

Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

text/plain  
Plain Text  
(Văn bản 
đơn thuần) 

required  
(Bắt buộc) 

Dùng cho văn bản đơn thuần. Đây là kiểu 
mặc định và tương ứng với kiểu dữ liệu 
chuỗi ký tự (ST)  

text/html  
HTML Text  
(Văn bản 
HTML) 

recommended  
(Khuyến nghị) 

Dùng cho văn bản được đánh dấu theo 
Ngôn ngữ đánh dấu Hypertext. Đánh dấu 
HTML là đủ để đánh dấu cho hầu hết các 
tài liệu bằng văn bản viết. HTML độc lập 
với nền tảng và được triển khai rộng rãi 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

text/x-hl7-ft  
HL7 Text  
(Văn bản 
HL7) 

Recommended 
(Khuyến 
nghị)  

Để tương thích, nó biểu diễn kiểu dữ liệu 
HL7 v2.x FT. Việc sử dụng kiểu phương 
tiện này được khuyến nghị chỉ để tương 
thích ngược với các hệ thống HL7 v2.x 

text/xml  
XML Text  
(Văn bản 
XML) 

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

Dùng cho các dữ liệu dựa trên ký tự có 
cấu trúc. Có nguy cơ là SGML/XML tổng 
hợp quá mạnh để cho phép chia sẻ các tài 
liệu SGML/XML tổng hợp giữa các ứng 
dụng khác nhau 

text/rtf  
RTF Text  
(Văn bản 
RTF) 

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

Định dạng văn bản giàu tính chất (Rich 
text format) được sử dụng rộng rãi để 
chia sẻ các tài liệu của bộ xử lý văn bản. 
Tuy nhiên, RTF có các vấn đề về tương 
thích, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào bộ xử 
lý văn bản. Có thể hữu ích nếu chia sẻ các 
văn bản có thể biên tập được bởi bộ xử lý 
văn bản 

text/sgml  
SGML Text 
(Văn bản 
SGML)  

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

Dùng cho các dữ liệu dựa trên ký tự có 
cấu trúc. Có nguy cơ là SGML/XML tổng 
quát quá mạnh để cho phép chia sẻ các tài 
liệu SGML/XML tổng quát giữa các ứng 
dụng 

image/png  
PNG Image  
(Hình ảnh 
PNG) 

required  
(Bắt buộc) 

Đồ họa mạng di động (Portable Network 
Graphics – PNG) 
[http://www.cdrom.com/pub/png] là một 
tiêu chuẩn nén hình ảnh không mất dữ 
liệu được hỗ trợ rộng rãi với mã nguồn 
mở 

image/jpeg  
JPEG Image  
(Hình ảnh 
JPEG) 

required  
(Bắt buộc) 

Định dạng này là bắt buộc để nén các 
hình ảnh màu chất lượng cao. Chuẩn này 
nén “có mất dữ liệu”, nhưng sự khác biệt 
với nén không mất dữ liệu hầu như không 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

nhận thấy được bằng mắt thường 

image/g3fax  

G3Fax 
Image  
(Hình ảnh 
G3Fax) 

Recommended 
(Khuyến nghị) 

Chỉ được khuyến nghị cho các ứng dụng 
máy fax. 

image/gif  
GIF Image 
(Hình ảnh 
GIF)  

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

GIF là một định dạng phổ biến được hỗ 
trợ rất tốt trên toàn cầu. Tuy nhiên, GIF 
có vướng tác quyền và do đó nên được sử 
dụng một cách thận trọng. 

image/tiff  
TIFF Image 
(Hình ảnh 
TIFF)  

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

Mặc dù TIFF (Tag Image File Format – 
Định dạng tệp hình ảnh nhãn) là một 
chuẩn quốc tế, nó có nhiều vấn đề về khả 
năng liên kết hoạt động trong thực tế. Có 
quá nhiều phiên bản khác nhau không 
được tất cả các phần mềm xử lý giống 
nhau. 

audio/basic  
Basic Audio  
(Âm thanh 
cơ bản) 

required  
(Bắt buộc) 

Đây là một định dạng cho âm thanh của 
một kênh đơn nhất, được mã hóa dùng 8 
bit ISDN mu-law [PCM] với tốc độ mẫu 
là 8000 Hz. Định dạng này được tiêu 
chuẩn hóa bởi CCITT, Fascile III.4 – 
Khuyến nghị G.711. Điều biên mã xung 
(PCM) các tần số giọng nói. Geneva, 
1972. 

audio/mpeg  
MPEG audio 
layer 3  
 

required  
(Bắt buộc) 

MPEG-1 Audio layer-3 is an audio 
compression algorithm and file format 
defined in ISO 11172-3 and ISO 13818-3. 
MP3 has an adjustable sampling 
frequency for highly compressed 
telephone to CD quality audio.  
MPEG – 1 Audio layer-3 là một thuật 
toán nén âm thanh và định dạng tệp được 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

định nghĩa trong ISO 11172-3 và ISO 
13818-3. MP3 có tần số lấy mẫu điều 
chỉnh được cho điện thoại nén tối đa sang 
âm thanh chất lượng CD.  

audio/k32adpcm  
K32ADPCM 
Audio  

indifferent  
(Không ý 
kiến) 

ADPCM cho phép nén dữ liệu âm thanh. 
Nó được xác định trong đặc tả internet 
RFC 2421 [ftp://ftp.isi.edu/in-
notes/rfc2421.txt]. Cơ sở triển khai của 
nó chưa rõ ràng. 

video/mpeg  
MPEG 
Video  

required  
(Bắt buộc) 

MPEG là một tiêu chuẩn quốc tế, được 
triển khai rộng rãi, hiệu quả cao cho các 
video màu chất lượng cao; có mã nguồn 
mở, có khả năng liên kết hoạt động cao. 

video/x-avi  
X-AVI 
Video  

deprecated  
(Không tán 
thành) 

Định dạng tệp AVI chỉ là một trình bao 
bọc cho rất nhiều bộ mã hóa-giải mã 
(codec) khác nhau; đây là nguồn gốc của 
nhiều vấn đề về khả năng liên kết hoạt 
động.  

model/vrml  
VRML 
Model  

recommended  
(Khuyến nghị) 

Đây là một định dạng được tiêu chuẩn 
hóa mở cho các mô hình 3D có thể hữu 
ích cho các ứng dụng thực tế ảo như giải 
phẫu hoặc nghiên cứu sinh hóa (trực quan 
hóa cấu trúc nguyên tử của các đại phân 
tử) 

application/pdf  PDF  
recommended  
(Khuyến nghị) 

Định dạng tài liệu di động (Portable 
Document Format) được khuyến nghị sử 
dụng cho các văn bản viết được hiển thị 
và chỉ cho phép đọc (không thể chỉnh 
sửa). PDF là một tiêu chuẩn không phụ 
thuộc vào nền tảng, được triển khai rộng 
rãi, mở và có các công cụ tạo và chuyển 
đổi miễn phí 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

application/dicom  DICOM  
recommended  
(khuyến nghị) 

Kiểu hình ảnh và truyền thông số trong y 
tế (DICOM) MIME được định nghĩa 
trong chuẩn RFC3240 
[http://ietf.org/rfc/rfc3240.txt].  

application/msword  MSWORD  
deprecated  
(Không tán 
thành) 

Định dạng này có khuynh hướng gây 
nhiều vấn đề về tính tương thích. Nếu cần 
chia sẻ các văn bản có thể biên tập, nên 
dùng văn bản/đơn thuần, văn bản/html 
hoặc văn bản/rtf thay vì kiểu phương tiện 
này. 

multipart/x-hl7-cda-
level1  

CDA Level 
1 Multipart  

recommended  
(Khuyến nghị) 

Kiến trúc tài liệu y tế của HL7, gói 
MIME tầng 1 

Bộ các kiểu phương tiện bắt buộc rất nhỏ, do đó không có yêu cầu bất hợp lý nào 
cho các ứng dụng của HL7, đặc biệt là các hệ thống kế thừa. Nói chung, không có ứng 
dụng HL7 nào bị buộc phải hỗ trợ bất kỳ loại phương tiện nào đã cho ngoài văn bản viết. 
Ví dụ, nhiều hệ thống không muốn nhận dữ liệu âm thanh, vì chúng chỉ có thể hiển thị 
văn bản viết cho người dùng. Khi nói “tôi sẽ không xử lý âm thanh” thì đó chỉ là vấn đề 
phù hợp với ứng dụng mà thôi. Chỉ khi hệ thống tuyên bố sẽ xử lý phương tiện âm thanh, 
thì nó mới phải hỗ trợ kiểu phương tiện bắt buộc cho âm thanh. 

Biểu diễn XML 

mediaType (Kiểu phương tiện) được biểu diễn bởi thuộc tính XML là Kiểu phương 
tiện, giá trị của nó nếu có phải là một Kiểu phương tiện hợp lệ như đã xác định trong Tiêu 
chuẩn Internet RFC 2046 [http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt]. Giá trị mặc định là 
text/plain (văn bản/đơn thuần). 

2.5.4 Charset : CS - Bộ ký tự: CS 

Định nghĩa: Đối với các kiểu mã hóa dựa trên ký tự, đặc tính này xác định bộ ký 
tự và mã hóa ký tự được sử dụng. Bộ ký tự sẽ được nhận biết trong tập hợp Đăng ký bộ 
ký tự của Cơ quan cấp số Internet (IANA) [http://www.iana.org/assignments/character-
sets] theo chuẩn RFC 2978 [http://www.ietf.org/rfc/rfc2978.txt]. 

Biểu diễn XML 
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Bộ ký tự không được biểu diễn tường minh trong XML ITS. Thay vì thế, giá trị 
của bộ ký tự sẽ phải được suy luận từ mã hóa dùng trong Đối tượng XML có chứa giá trị 
ED trong đó. 

2.5.5 Language : CS - Ngôn ngữ: CS 

Định nghĩa: Với thông tin dựa trên ký tự, đặc tính ngôn ngữ xác định ngôn ngữ 
con người có thể đọc được của văn bản đó. Bảng HL7 liệt kê các ngôn ngữ của con người 
có thể đọc được được dựa trên RFC 3066, Các nhãn nhận biết ngôn ngữ 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt]. Đó là một bộ các cặp được phối hợp trước gồm 1 
mã ngôn ngữ ISO 639 gồm 2 chữ cái và một mã quốc gia ISO 3166 gồm 2 chữ cái (ví dụ, 
en-us [tiếng Anh, Mỹ]). 

Nhãn ngôn ngữ không điều chỉnh ý nghĩa của các ký tự có trong văn bản; chúng 
chỉ là lời khuyên về phương thức hiển thị hoặc truyền gửi văn bản. Vì vậy, bất kỳ hệ 
thống hay địa điểm nào không phải giải quyết các văn bản hay tên bằng nhiều thứ tiếng, 
trong thực tế có thể bỏ qua đặc tính ngôn ngữ.  

Biểu diễn XML 

Language (Ngôn ngữ) được biểu diễn bởi thuộc tính ngôn ngữ của XML và giá trị 
của nó nếu có, phải là một nhãn ngôn ngữ hợp lệ giống như xác định trong tiêu chuẩn 
RFC 3066 [http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt]. 

2.5.6 Compression : CS - Nén : CS 

Định nghĩa: cho biết dữ liệu byte thô có bị nén không, và thuật toán nén được sử 
dụng là gì. 

Bảng  6. Miền Thuật toán nén 

Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

DF  deflate  
required  
(Bắt buộc) 

Định dạng dữ liệu nén deflate đã được xác định trong chuẩn 
RFC 1951 [http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt].  

GZ  gzip  
indifferent  
(không ý 
kiến) 

Một định dạng dữ liệu nén tương thích với tiện ích GZIP đã 
được xác định trong chuẩn RFC 1952 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt] (sử dụng thuật toán nén 
deflate) 

ZL  zlib  Indifferent Một định dạng dữ liệu nén cũng sử dụng thuật toán nén deflate. 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

(Không ý 
kiến) 

Được quy định cụ thể trong chuẩn RFC 1950 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc1952.txt]  

Z  compress  
Deprecated 
(Không tán 
thành)  

Thuật toán nén UNIX gốc và định dạng tệp tin dùng thuật toán 
LZC (một biến thể của LZW). Có vướng mắc về bản quyền và 
không hiệu quả bằng thuật toán deflate 

Biểu diễn XML 

Compression (Nén) được biểu diễn như thuộc tính attributecompression (nén) 
trong XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị hợp lệ từ miền 
CompressionAlgorithm (Thuật toán nén) (Bảng 7). Không có giá trị mặc định của nén. 

2.5.7 Reference : TEL - Tham chiếu : TEL 

Định nghĩa: Là địa chỉ viễn thông (TEL), chẳng hạn như địa chỉ URL cho HTTP 
hoặc FTP, quyết định tính chính xác của các dữ liệu nhị phân nếu được chèn trực tiếp.  

Giá trị ngữ nghĩa của một giá trị dữ liệu đóng gói là không thay đổi, bất kể dữ liệu 
là dạng chèn trực tiếp hay thông qua tham chiếu. Tuy nhiên, giá trị dữ liệu đóng gói 
không có dữ liệu chèn trực tiếp sẽ hoạt động khác, do sẽ cần phải tải dữ liệu từ đường 
tham chiếu xuống nếu muốn kiểm tra dữ liệu. 

Một giá trị dữ liệu đóng gói có thể có cả dữ liệu chèn trực tiếp và đường tham 
chiếu. Đường tham chiếu phải chỉ đến đúng dữ liệu giống như được chèn trực tiếp. 

Biểu diễn XML 

Reference (Tham chiếu) được biểu diễn như elementreference (phần tử tham 
chiếu) của XML, và nếu có mặt, nó phải là một giá trị TEL hợp lệ. 

2.5.8 Integrity Check : BIN - Kiểm tra tính toàn vẹn : BIN 

Định nghĩa: Kiểm tra tính toàn vẹn là một giá trị nhị phân ngắn biểu diễn một 
tổng kiểm tra mạnh về độ mã hóa được tính trên các dữ liệu nhị phân. Mục đích của đặc 
tính này khi được truyền gửi cùng với một đường tham chiếu là để kiểm tra sau này xem 
đường tham chiếu có dẫn đến cùng dữ liệu giống như lúc giá trị dữ liệu đóng gói có 
đường tham chiếu được tạo ra hay không. 

Số kiểm tra tính toàn vẹn được tính theo thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn. Theo 
mặc định, Thuật toán băm an toàn-1 (Secure Hash Algorithm – SHA-1) được sử dụng. Số 
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kiểm tra tính toàn vẹn là một số nhị phân được mã hóa theo các quy tắc của thuật toán 
kiểm tra tính toàn vẹn. 

Số kiểm tra tính toàn vẹn được tính trên dữ liệu nhị phân thô được chứa trong 
thành phần dữ liệu, hoặc có thể truy cập qua đường tham chiếu. Trước khi kiểm tra tính 
toàn vẹn thì không có quá trình chuyển đổi nào được thực hiện. Nếu dữ liệu được nén, số 
Kiểm tra tính toán vẹn sẽ được tính trên dữ liệu nén. 

Biểu diễn XML 

integrityCheck (Kiểm tra tính toàn vẹn) được biểu diễn bởi thuộc tính Kiểm tra 
tính toàn vẹn của XML, giá trị của nó nếu có phải là một dữ liệu BIN hợp lệ. Không có 
giá trị mặc định. 

Khi tạo ra các thực thể, ứng dụng phải mã hóa base64 số kiểm tra tính toàn vẹn 
trước khi gắn với thuộc tính Kiểm tra tính toán vẹn. Khi nhận được các thực thể, ứng 
dụng phải giải mã giá trị base64 của thuộc tính Kiểm tra tính toàn vẹn của XML để lấy 
giá trị số kiểm tra tính toàn vẹn. 

2.5.9 Integrity Check Algorithm : CS - Thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn: CS 

Định nghĩa:  Xác định thuật toán được sử dụng để tính giá trị số Kiểm tra tính 
toàn vẹn. 

Bảng  7. Miền Thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn 

Mã Tên Định nghĩa 

SHA-1 
secure hash 
algorithm - 1 

Thuật toán này được định nghĩa trong FIPS PUB 180-1: Tiêu 
Chuẩn băm an toàn (Secure Hash Standard). Ngày 17/4/1995 

SHA-
256 

secure hash 
algorithm - 256 

Thuật toán này được định nghĩa trong FIPS PUB 180-2: Tiêu 
Chuẩn băm an toàn (Secure Hash Standard) 

 

Biểu diễn XML 

integrityCheckAlgorithm (Thuật toán Kiểm tra tính toàn vẹn) được biểu diễn bởi 
thuộc tính Thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn của XML và giá trị của nó phải là một giá trị 
hợp lệ từ miền IntegrityCheckAlgorithm (Thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn) (Bảng 8). 
Giá trị mặc định là SHA-1. 
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2.5.10 Thumbnail : ED - Biểu tượng thu nhỏ : ED 

Định nghĩa: Biểu tượng thu nhỏ là một dạng biểu diễn vắn tắt của dữ liệu đầy đủ. 
Biểu tượng thu nhỏ đòi hỏi ít tài nguyên hơn so với dữ liệu đầy đủ, trong khi vẫn duy trì 
được sự tương tự về khả năng phân biệt với dữ liệu đầy đủ. Biểu tượng thu nhỏ thường 
được dùng với dữ liệu đóng gói có tham chiếu. Nó cho phép người dùng chọn dữ liệu 
hiệu quả hơn trước khi thực sự tải dữ liệu thông qua đường tham chiếu.  

Ví dụ, một hình ảnh lớn có thể được biểu diễn bởi một hình ảnh nhỏ; một chuỗi 
âm thanh chất lượng cao được biểu diễn bởi một âm thanh chất lượng thấp ngắn hơn; một 
đoạn phim được biểu diễn bởi một đoạn clip ngắn hơn (hoặc chỉ là một hình ảnh); một 
văn bản có thể được tóm tắt lại thành một đoạn tóm tắt. 

Biểu tượng thu nhỏ không thể chứa một biểu tượng thu nhỏ khác.  

Biểu diễn XML 

Thumbnail (Biểu tượng thu nhỏ) được biểu diễn bằng phần tử biểu tượng thu nhỏ 
của XML, và nếu có mặt, phần tử này là một dạng dữ liệu ED bị giới hạn không được 
phép chứa biểu tượng thu nhỏ con. 

Mẫu kiểu 5 
<!-- internal type Thumbnail --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   representation = (B64 | TXT) : TXT 
   language = CS 
   mediaType = CS 
   compression = CS 
   integrityCheck = BIN 
   integrityCheckAlgorithm = (SHA-1 | SHA-256) : SHA-1 
> 
Content: ( reference, (#PCDATA | any) ) 
</x> 

2.5.11 Các ví dụ 

Ví dụ đầu tiên cho thấy một tài liệu Adobe Acrobat đã được nén theo thuật toán 
nén GZip. 

Ví dụ 3 
<text mediaType='application/pdf' representation='B64' compression='GZ'> 
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   omSJUEdmde9j44zmMiromSJUEdmde9j44zmMirdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83 
   6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83MNYD83jmMdomSJUEdmde9j44zmMir 
   ... 
   MNYD83jmMdomSJUEdmde9j44zmMir6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83 
   4zmMir6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83== 
</text> 

Ví dụ tiếp theo chứa một đường tham chiếu đến một hình ảnh, được lưu tại một 
địa chỉ URL cụ thể và sẽ còn tồn tại ở đó trong tháng tiếp theo. Một số kiểm tra tính toàn 
vẹn được cung cấp cho hình ảnh đó, cùng với một biểu tượng thu nhỏ được chèn trực 
tiếp. 

Ví dụ 4 
<text mediaType='image/png' representation='B64' 
      integrityCheck='aA5mb7c8TXtu392KMsaSa2MKkAwL5LKAo2d99azAs3MdUdw'> 
<reference value='http://example.org/xrays/128s8d9ej229se32s.png'> 
<useablePeriod xsi:type='IVL_TS'> 
<low value='200007200845'/> 
<high value='200008200845'/> 
</useablePeriod> 
</reference> 
<thumbnail mediaType='image/jpeg' representation='B64'> 
      MNYD83jmMdomSJUEdmde9j44zmMir6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83 
      6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83MNYD83jmMdomSJUEdmde9j44zmMir 
      ... 
      omSJUEdmde9j44zmMiromSJUEdmde9j44zmMirdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83 
      4zmMir6edjzMMIjdMDSsWdIJdksIJR3373jeu83== 
</thumbnail> 
</text> 

2.6 Character String (ST) specializes ED - Chuỗi ký tự (ST) chuyên biệt hóa ED 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự đại diện cho dữ liệu văn bản, chủ yếu được 
sử dụng cho máy tính xử lý (ví dụ, sắp xếp, truy vấn, tạo chỉ mục, v.v.). Dùng cho các 
tên, ký hiệu và các biểu thức chính thống. 

Bảng  8. Các thành phần của chuỗi ký tự 

Tên Kiểu Mô tả 

Data XML Text Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã 
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Tên Kiểu Mô tả 

(Dữ liệu) Content 
(Nội dung văn 
bản XML) 

hóa 

Representation 
(Dạng biểu 
diễn) 

CS 
Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội dung 
của giá trị dữ liệu nhị phân 

mediaType 
(Kiểu phương 
tiện) 

CS 
Định danh kiểu của dữ liệu được đóng gói và xác định 
phương pháp diễn giải hoặc trình diễn dữ liệu. 

Charset 
(Bộ ký tự) 

CS 

Đối với các kiểu mã hóa dựa trên ký tự, đặc tính này xác 
định bộ ký tự và kiểu mã hóa ký tự được sử dụng. Bộ ký tự 
sẽ được nhận diện bởi một tập hợp Đăng ký các bộ ký tự tại 
Cơ quan cấp số trên Internet (IANA) 
[http://www.iana.org/assignments/character-sets] theo tiêu 
chuẩn RFC 2978 [http://www.ietf.org/rfc/rfc2978.txt]. 

Language 
(Ngôn ngữ) 

CS 
Đối với thông tin dựa trên ký tự, đặc tính ngôn ngữ xác 
định loại ngôn ngữ con người có thể đọc được của văn bản. 

Mỗi chuỗi ký tự phải có ít nhất một ký tự, nếu không nó có giá trị là NULL 
(Rỗng). Độ dài của chuỗi ký tự là tổng số lượng các ký tự (bao gồm cả khoảng trắng), 
chứ không phải số lượng các byte được mã hóa. 

ST diễn dịch dữ liệu được đóng gói giống như dữ liệu ký tự (trái với bit), tùy vào 
đặc tính bộ ký tự. Nói cách khác, chuỗi S1 “Hoa hồng” dài bằng chuỗi S2 “Hoa hồng”, 
kể cả khi S1 được mã hóa theo ASCII (hex ‘526f7365’) và S2 được mã hóa theo 
EBCDIC (hex ‘d996a285’) hoặc mã hóa theo UTF-16 (hex ‘0052006f00730065’). 

Biểu diễn XML 

ST được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, tên 
của phần tử XML được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc 
tính giống như mô tả trong bảng mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 6 
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<!-- type ST --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   representation = (TXT) : TXT 
   mediaType = (text/plain) : text/plain 
   language = CS 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</x> 

Dạng Thuộc tính của ST được sử dụng khi các đặc tính của các kiểu dữ liệu khác 
có kiểu ST. Tên của thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Giá trị 
của thuộc tính là nội dung của chuỗi ký tự. 

2.6.1 Data : XML Text Content (inherited from BIN) - Dữ liệu : Nội dung văn bản 
XML (kế thừa từ BIN) 

Định nghĩa: Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Data (Dữ liệu) được biểu diễn giống như nội dung văn bản của phần tử XML biểu 
diễn giá trị ST. 

2.6.2 Representation : CS (inherited from BIN) - Dạng biểu diễn : CS (kế thừa 
từ BIN) 

Định nghĩa: Xác định dạng biểu diễn của dữ liệu nhị phân là nội dung của giá trị 
dữ liệu nhị phân. 

Biểu diễn XML 

Dạng biểu diễn được biểu diễn bởi thuộc tính dạng biểu diễn của XML và giá trị 
của nó nếu xuất hiện phải là TXT. Do dạng biểu diễn luôn có một giá trị cố định, nó 
thường không xuất hiện trong thực thể XML. 

2.6.3 Media Type : CS (inherited from ED) - Kiểu phương tiện : CS (kế thừa 
từ ED) 

Định nghĩa: Xác định kiểu của dữ liệu đóng gói và xác định phương pháp diễn 
dịch hoặc trình diễn dữ liệu. 

Biểu diễn XML 
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mediaType (Kiểu phương tiện) được biểu diễn bằng thuộc tính Kiểu phương tiện 
của XML và giá trị của nó, nếu xuất hiện, phải là text/plain (văn bản/đơn thuần). Do kiểu 
phương tiện luôn có một giá trị cố định, nó thường không xuất hiện trong thực thể XML. 

2.6.4 Charset : CS (inherited from ED) - Bộ ký tự : CS (kế thừa từ ED) 

Định nghĩa: Với các kiểu mã hóa dựa trên ký tự, đặc tính này xác định bộ ký tự và 
kiểu mã hóa ký tự được sử dụng. Bộ ký tự sẽ được nhận biết trong tập hợp Đăng ký các 
bộ ký tự tại Cơ quan cấp số trên Internet (IANA) 
[http://www.iana.org/assignments/character-sets] theo tiêu chuẩn RFC 2978 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc2978.txt]. 

Biểu diễn XML 

Bộ ký tự không được biểu diễn tường minh trong  XML ITS. Thay vì thế, giá trị 
của bộ ký tự sẽ được suy luận từ phần mã hóa sử dụng trong đối tượng XML có chứa giá 
trị ST. 

2.6.5 Language : CS (inherited from ED) - Ngôn ngữ : CS (kế thừa từ ED) 

Định nghĩa: Đối với các thông tin dựa trên ký tự, đặc tính ngôn ngữ xác định 
ngôn ngữ con người có thể đọc được của văn bản. 

Biểu diễn XML 

Ngôn ngữ được biểu diễn bởi thuộc tính ngôn ngữ của XML và giá trị của nó, nếu 
xuất hiện, phải là một nhãn ngôn ngữ hợp lệ đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn RFC 
3066 [http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt]. 

2.6.6 Compression : CS (fixed) – Nén : CS (cố định) 

Định nghĩa: cho biết dữ liệu byte thô được nén hay không, và thuật toán nén được 
sử dụng là gì. 

Biểu diễn XML 

Compression (Nén) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không 
xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.6.7 Reference : TEL (fixed) - Tham chiếu : TEL (cố định) 

Định nghĩa: Là một địa chỉ viễn thông (TEL) chẳn hạn như  URL cho HTTP hoặc 
FTP, mà địa chỉ này quyết định chính xác dữ liệu nhị phân nếu được chèn trực tiếp. 

Biểu diễn XML 
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Tham chiếu được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không xuất hiện 
trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.6.8 Integrity Check : BIN (fixed) - Kiểm tra tính toàn vẹn : BIN (cố định) 

Định nghĩa: Kiểm tra tính toàn vẹn là một giá trị nhị phân ngắn biểu diễn một số 
tổng kiểm tra mạnh về tính mã hóa được tính trên dữ liệu nhị phân. Mục đích của đặc tính 
này, khi được truyền gửi cùng một đường tham chiếu là để sau này kiểm tra xem đường 
tham chiếu có dẫn đến đúng dữ liệu như khi giá trị dữ liệu đóng gói có đường tham chiếu 
được tạo ra hay không. 

Biểu diễn XML 

IntegrityCheck (Kiểm tra tính toàn vẹn) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên 
thủy nhưng không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.6.9 Integrity Check Algorithm : CS (fixed) - Thuật toán kiểm tra tính toàn 
vẹn: CS (cố định) 

Định nghĩa: Xác định thuật toán dùng để tính giá trị Kiểm tra tính toàn vẹn. 

Biểu diễn XML 

Thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy 
nhưng không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.6.10 Thumbnail : ED (fixed) - Biểu tượng thu nhỏ : ED (cố định) 

Định nghĩa: Biểu tượng thu nhỏ là một dạng biểu diễn vắn tắt của dữ liệu đầy đủ. 
Biểu tượng thu nhỏ đòi hỏi ít tài nguyên hơn so với dữ liệu đầy đủ, trong khi vẫn duy trì 
sự tương tự về khả năng phân biệt với dữ liệu đầy đủ. Biểu tượng thu nhỏ thường được 
dùng với dữ liệu đóng gói có chứa tham chiếu. Nó cho phép người dùng chọn dữ liệu 
hiệu quả hơn trước khi thực sự tải dữ liệu qua đường tham chiếu. 

Biểu diễn XML 

Biểu tượng thu nhỏ được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không 
xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.6.11 Ví dụ 

Ví dụ sau cho thấy một trường hợp đơn giản là chuỗi ký tự cho Act.text (Hành 
động.văn bản). 

Ví dụ 5 
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<text language='en'>cellulitis of the left foot</text> 

2.7 Coded Simple Value (CS) specializes CV - Giá trị đơn giản được mã hóa (CS) 
chuyên biệt hóa CV 

Định nghĩa: Dữ liệu được mã hóa ở dạng đơn giản nhất, bao gồm một mã. Hệ 
thống mã và phiên bản hệ thống mã được cố định bởi ngữ cảnh mà giá trị CS xảy ra. CS 
được dùng cho các thuộc tính được mã hóa có một bộ giá trị do HL7 định nghĩa duy nhất. 

Bảng 2. Các thành phần của giá trị đơn giản được mã hóa 

Tên Kiểu Mô tả 

Code 
(Mã) 

ST 
Ký hiệu mã đơn thuần do hệ thống mã hóa xác định. Ví dụ: “784.0” là một ký 
hiệu mã của mã ICD-9 và mã “784.0” cho biết triệu chứng đau đầu. 

Biểu diễn XML 

CS được biểu diễn ở cả dạng Phần tử và Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, kiểu này 
được biểu diễn bởi một phần tử XML có tên được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được sử 
dụng. Giá trị mã được biểu diễn bởi một thuộc tính XML là mã và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) hợp lệ không có khoảng trắng ở giữa. 

 

Mẫ kiểu 7 
<!-- type CS --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   /> 

Trong dạng Thuộc tính, mã được biểu diễn như một thuộc tính XML mà tên của 
nó được xác định bởi ngữ cảnh sử dụng, và giá trị của nó nếu có phải là một xs:token 
(xs:thẻ bài) hợp lệ không có khoảng trắng ở giữa. 

2.7.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã đơn thuần do hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví dụ, “784.0” 
là ký hiệu mã của mã ICD-9 “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 
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Code (Mã) được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) hợp lệ không có khoảng trắng ở giữa. 

2.7.2 Code System : UID (fixed) - Hệ thống mã hóa : UID (cố định) 

Định nghĩa: Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa mã. 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy 
nhưng không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

Việc hệ thống gửi bị ngăn cấm xác định một hệ thống mã hóa cho một giá trị dữ 
liệu CS không nên bị hiểu sai rằng các mã đó sẽ không có hệ thống mã hóa nào cả. Thay 
vì thế, hệ thống mã hóa trong các giá trị CS được cố định bởi ngữ cảnh. Ngữ cảnh đó 
được xác định bởi mô hình sử dụng CS. 

2.7.3 Code System Name : ST (fixed) - Tên hệ thống mã : ST (cố định) 

Định nghĩa: một tên phổ biến của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Tên hệ thống mã hóa được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không 
xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu. 

2.7.4 Code System Version : ST (fixed) - Phiên bản hệ thống mã hóa : ST (cố định) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì là số cho biết phiên bản riêng của một hệ 
thống mã hóa cho trước. 

Dạng biểu diễn XML 

codeSystemVersion (Phiên  bản hệ thống mã hóa) được kế thừa từ một kiểu dữ 
liệu nguyên thủy nhưng không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.7.5 Display Name : ST (fixed) - Tên hiển thị : ST (cố định) 

Định nghĩa: Tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ hiển thị giá trị mã dưới 
tên đó cho người sử dụng. 

Biểu diễn XML 

displayName (Tên hiển thị) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng 
không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 
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2.7.6 Original Text : ED (fixed) - Văn bản gốc : ED (cố định) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ được dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

originalText (Văn bản gốc) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng 
không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.7.7 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây cho thấy Mã nước là Hoa Kỳ 

Ví dụ 6 
<realmCode code='US'/> 

Ví dụ dưới đây cho thấy một Hành động kiểm soát với mã lớp là CACT và Mã 
thức là EVN, cả hai đều là kiểu dữ liệu CS. 

Ví dụ 7 
<controlActProcess classCode='CACT' moodCode='EVN'> 
   ... 
</controlActProcess> 

2.8 Coded Value (CV) specializes CE - Giá trị được mã hóa (CV) chuyên biệt 
hóa CE 

Định nghĩa: Dữ liệu được mã hóa, bao gồm một mã, tên hiển thị, hệ thống mã 
hóa, và văn bản gốc. Được dùng khi phải gửi một giá trị mã duy nhất. 

Bảng 3. Các thành phần của giá trị được mã hóa 

Tên Loại Mô tả 

Code 
(Mã) 

ST 
Ký hiệu mã đơn thuần do hệ thống mã hóa xác định. Ví dụ, 
“784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9 “784.0” dành cho bệnh 
đau đầu. 

codeSystem 
(Hệ thống mã hóa) 

UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa mã 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã hóa) 

ST Tên phổ thông của hệ thống mã hóa 
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Tên Loại Mô tả 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống 
mã hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, là số mô tả phiên bản của riêng hệ thống 
mã hóa đang xem xét 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi hiển thị giá trị mã 
dưới tên đó cho người sử dụng. 

originalText 
(Văn bản gốc) 

ED Văn bản hoặc cụm từ được sử dụng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu CV luôn được biểu diễn ở dạng Phần tử giống như đã được mô tả 
trong mẫu và các mục con sau đây. 

Mẫu kiểu 8 
<!-- type CV --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
   codeSystemVersion = ST 
   displayName = ST 
> 
Content: ( originalText ) 
</x> 

2.8.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã đơn thuần do hệ thống mã hóa xác định. Ví dụ, “784.0” 
là ký hiệu mã của mã ICD-9 “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Mã được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là 
một xs:token (xs:thẻ bài) hợp lệ không có khoảng trắng ở giữa. 
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2.8.2 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa mã 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị UID hợp lệ 

2.8.3 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Là tên phổ thông của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bằng thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.8.4 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: nếu áp dụng được, thì là số mô tả phiên bản của riêng hệ thống mã 
hóa đang xét. 

Biểu diễn XML 

codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp 
lệ. 

2.8.5 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ hiển thị giá trị mã dưới 
tên đó cho người sử dụng. 

Biểu diễn XML 

Tên hiển thị được biểu diễn bằng thuộc tính Tên hiển thị của XML, và giá trị của 
nó nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.8.6 Original Text : ED (inherited from CD) - Văn bản gốc : ED (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ được sử dụng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 
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originalText (Văn bản gốc) được biểu diễn bằng phần tử Văn bản gốc của XML, 
và nếu có, nó phải là một giá trị ED hợp lệ. 

2.8.7 Translation : SET<CD> (fixed) - Bộ chuyển ngữ : SET<CD> (cố định) 

Định nghĩa: Là một tập hợp các bộ mô tả khái niệm chuyển ngữ bộ mô tả khái 
niệm này sang các hệ thống mã hóa khác. 

Biểu diễn XML 

Bộ chuyển ngữ được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không xuất 
hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.8.8 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên thể hiện mã LOINC cho “Ghi chú tư vấn” 

Ví dụ 8 
<code code='11488-4' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.1' codeSystemName='LOINC' 
   displayName='Consultation note'/> 

Ví dụ thứ hai thể hiện mã SNOMED-CT với CD.originalText (CD.Văn bản gốc) 
là “viêm khớp xương mạn tính ở đầu gối phải” 

Ví dụ 9 
<code code='396275006' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
      codeSystemName='SNOMED CT' displayName='Osteoarthritis'> 
<originalText>osteoarthritis of the right knee</originalText> 
</code> 

Ví dụ sau cùng cho thấy cách sử dụng nullFlavor (trạng thái null) = ‘OTHER - 
KHÁC’ để cho biết một mã không có trong hệ thống mã hóa. 

Ví dụ 10 
<code codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
      codeSystemName='SNOMED CT' nullFlavor='OTH'> 
<originalText>normal cardiac silhouette</originalText> 
</code> 

2.9 Coded Ordinal (CO) specializes CV - Số thứ tự được mã hóa (CO) chuyên 
biệt hóa  CV 

Định nghĩa: Dữ liệu được mã hóa, khi miền xuất phát của bộ mã được xếp thứ 
hạng. Kiểu dữ liệu Số thự tự được mã hóa bổ sung ngữ nghĩa liên quan đến việc xếp thứ 
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tự sao cho mô hình sử dụng các miền đó có thể đưa thêm vào các thành phần mô hình có 
thông báo về thứ tự của các thuật ngữ trong miền. 

Bảng 4. Các thành phần của Số thứ tự được mã hóa 

Tên Kiểu Mô tả 

Code 
(Mã) 

ST 
Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví 
dụ, “784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9 “784.0” dành cho bệnh 
đau đầu. 

codeSystem 
(Hệ thống mã hóa) 

UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã 
hóa) 

ST Một tên phổ thông của hệ thống mã hóa 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống 
mã hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, thì nó là một số mô tả phiên bản được xác 
định riêng cho hệ thống mã hóa đang xét đến 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hay tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi trình bày giá trị của mã 
dưới tên đó cho người sử dụng 

originalText 
(Văn bản gốc) 

ED Văn bản hay cụm từ được dùng làm cơ sở để mã hóa 

Biểu diễn XML 

CO luôn được biểu diện ở dạng Phần tử như đã mô tả trong mẫu và các mục con 
dưới đây. 

Mẫu kiểu 9 
<!-- type CO --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
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   codeSystemVersion = ST 
   displayName = ST 
> 
Content: ( originalText ) 
</x> 

2.9.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví dụ, 
“784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9, giá trị mã “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Code (Mã) được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) không có khoảng trắng ở giữa. 

2.9.2 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã. 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị UID hợp lệ. 

2.9.3 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Một tên phổ thông của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.9.4 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì đây là số mô tả phiên bản được xác định riêng 
cho hệ thống mã hóa đang xét đến. 

Biểu diễn XML 
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codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp 
lệ. 

2.9.5 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ trình bày giá trị mã dưới 
tên đó cho người sử dụng. 

Biểu diễn XML 

displayName (Tên hiển thị) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hiển thị của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.9.6 Original Text : ED (inherited from CD) - Văn bản gốc : ED (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ được dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

originalText (Văn bản gốc) được biểu diễn bởi phần tử Văn bản gốc của XML và 
nếu có mặt, nó phải là một giá trị ED hợp lệ. 

2.9.7 Translation : SET<CD> (fixed) - Chuyển ngữ : SET<CD> (cố định) 

Định nghĩa: Là tập hợp các bộ mô tả khái niệm khác giúp chuyển ngữ bộ mô tả 
khái niệm này vào các hệ thống mã hóa khác. 

Biểu diễn XML 

Chuyển ngữ được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng không xuất hiện 
trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.10 Coded with Equivalents (CE) specializes CD - Mã hóa có tương đương (CE) 
chuyên biệt hóa CD 

Định nghĩa: Là dữ liệu được mã hóa, bao gồm một giá trị được mã hóa (CV) và 
có thể kèm theo các giá trị được mã hóa từ các hệ thống mã hóa khác định danh cùng một 
khái niệm. Được sử dụng khi có các mã có thể thay thế nhau cùng tồn tại. 

Bảng 5. Các thành phần của Mã hóa có tương đương 

Tên Kiểu Mô tả 

Code ST Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định 
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Tên Kiểu Mô tả 

(Mã) nghĩa. Ví dụ, “784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9, giá trị 
mã “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

codeSystem 
(Hệ thống mã hóa) 

UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã 
hóa) 

ST Tên phổ thông của hệ thống mã hóa 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống 
mã hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, thì là một số mô tả phiên bản xác định 
riêng cho hệ thống mã hóa đang xét 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hoặc tiêu đề của mã mà hệ thống gửi trình bày giá trị 
mã dưới tên đó cho người sử dụng 

originalText 
(Văn bản gốc) 

ED Văn bản hoặc cụm từ dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Translation 
(Chuyển ngữ) 

SET<CD> 
Tập hợp các bộ mô tả khái niệm khác giúp chuyển ngữ bộ 
mô tả khái niệm này sang các hệ thống mã hóa khác 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu CE luôn được biểu diễn ở dạng Phần tử như đã được mô tả trong mẫu 
và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 10 
<!-- type CE --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
   codeSystemVersion = ST 
   displayName = ST 
> 
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Content: ( originalText, translation* ) 
</x> 

2.10.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví dụ, 
“784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9 “784.0” cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Code (Mã) được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) không có khoảng trắng ở giữa. 

2.10.2 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã. 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị UID hợp lệ. 

2.10.3 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Một tên phổ thông của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.10.4 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì đây là số mô tả phiên bản được xác định riêng 
cho hệ thống mã hóa đang xét đến. 

Biểu diễn XML 

codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp 
lệ. 
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2.10.5 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ trình bày giá trị mã dưới 
tên đó cho người sử dụng. 

Biểu diễn XML 

displayName (Tên hiển thị) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hiển thị của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.10.6 Qualifier : LIST<CR> (fixed) - Từ hạn định : LIST<CR> (cố định) 

Định nghĩa: xác định các mã bổ sung làm tăng tính riêng biệt của mã chính. 

Biểu diễn XML 

Qualifier (Từ hạn định) được kế thừa từ một kiểu dữ liệu nguyên thủy nhưng 
không xuất hiện trong dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu này. 

2.10.7 Original Text : ED (inherited from CD) - Văn bản gốc : ED (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ được dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

originalText (Văn bản gốc) được biểu diễn bởi phần tử Văn bản gốc của XML và 
nếu có mặt, nó phải là một giá trị ED hợp lệ. 

2.10.8 Translation : SET<CD> (fixed) - Chuyển ngữ : SET<CD> (cố định) 

Định nghĩa: Là tập hợp các bộ mô tả khái niệm khác giúp chuyển ngữ bộ mô tả 
khái niệm này vào các hệ thống mã hóa khác. 

Biểu diễn XML 

Translation (Chuyển ngữ) được biểu diễn bởi 0 hoặc nhiều phần tử chuyển ngữ 
XML, mỗi phần tử trong đó phải là một giá trị CD hợp lệ. 

2.10.9 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây biểu diễn một quan sát mà giá trị của nó là mã SNOMED-CT cho 
“bệnh hen suyễn” và một translation (chuyển ngữ) của mã đó vào hệ mã ICD9CM 

Ví dụ 11 
<code code='195967001' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
      codeSystemName='SNOMED CT' displayName='Asthma'> 
<translation code='49390' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.2' 
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      codeSystemName='ICD9CM' displayName='ASTHMA W/O STATUS ASTHMATICUS'/> 
</code> 

Xem thêm các ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 2.8.8 ) 

2.11 Concept Descriptor (CD) - Bộ mô tả khái niệm (CD) 

Định nghĩa: Bộ mô tả khái niệm biểu diễn bất kỳ loại khái niệm nào thường bằng 
cách đưa ra một mã được định nghĩa trong một hệ thống mã hóa. Bộ mô tả khái niệm có 
thể chứa văn bản hoặc cụm từ gốc đóng vai trò là cơ sở để mã hóa, một hoặc nhiều dạng 
chuyển ngữ vào các hệ thống mã hóa khác nhau. Một bộ mô tả khái niệm cũng có thể 
chứa các từ hạn định để mô tả, ví dụ khái niệm “bàn chân trái”, như một thuật ngữ được 
phối hợp sau xây dựng từ mã chính “BÀN CHÂN” và từ hạn định “TRÁI”. Trong các 
trường hợp ngoại lệ, bộ mô tả khái niệm không cần chứa mã mà chỉ chứa văn bản gốc mô 
tả khái niệm đó. 

Bảng 6. Các thành phần của Bộ mô tả khái niệm 

Tên Kiểu Mô tả 

Code 
(Mã) 

ST 
Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định 
nghĩa. Ví dụ, “784.0” là ký hiệu mã của bộ mã ICD-9, giá 
trị mã “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

codeSystem 
(Hệ thống mã hóa) 

UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã 
hóa) 

ST Tên phổ thông của hệ thống mã hóa 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống 
mã hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, thì là một số mô tả phiên bản xác định 
riêng cho hệ thống mã hóa đang xét đến 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hoặc tiêu đề của mã mà hệ thống gửi trình bày giá trị 
mã dưới tên đó cho người sử dụng 

originalText 
(Văn bản gốc) 

ED Văn bản hoặc cụm từ dùng làm cơ sở để mã hóa. 
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Tên Kiểu Mô tả 

Qualifier 
(Từ hạn định) 

LIST<CR> 
Xác định các mã bổ sung làm tăng tính riêng biệt của mã 
chính 

Translation 
(Chuyển ngữ) 

SET<CD> 
Tập hợp các bộ mô tả khái niệm khác giúp chuyển ngữ bộ 
mô tả khái niệm này vào trong các hệ thống mã hóa khác 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu CD luôn được biểu diễn ở dạng Phần tử như đã được mô tả trong 
mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 11 
<!-- type CD --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
   codeSystemVersion = ST 
   displayName = ST 
> 
Content: ( originalText, qualifier*, translation* ) 
</x> 

2.11.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví dụ, 
“784.0” là ký hiệu mã của bộ mã ICD-9, giá trị mã “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Code (Mã) được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) không có khoảng trắng ở giữa. 

2.11.2 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã. 

Biểu diễn XML 
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codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị UID hợp lệ. 

2.11.3 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Một tên phổ thông của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.11.4 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì đây là số mô tả phiên bản được xác định riêng 
cho hệ thống mã hóa đang xét. 

Biểu diễn XML 

codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp 
lệ. 

2.11.5 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ trình bày giá trị mã dưới 
tên đó cho người sử dụng. 

Biểu diễn XML 

displayName (Tên hiển thị) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hiển thị của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.11.6 Original Text : ED (inherited from CD) - Văn bản gốc : ED (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ được dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

originalText (Văn bản gốc) được biểu diễn bởi phần tử Văn bản gốc của XML và 
nếu xuất hiện, nó phải là một giá trị ED hợp lệ. 

62 
 



2.11.7 Translation : SET<CD> (fixed) - Chuyển ngữ : SET<CD> (cố định) 

Định nghĩa: Là tập hợp các bộ mô tả khái niệm khác giúp chuyển ngữ bộ mô tả 
khái niệm này vào các hệ thống mã hóa khác. 

Biểu diễn XML 

Translation (Chuyển ngữ) được biểu diễn bằng 0 hoặc nhiều phần tử chuyển ngữ 
XML và mỗi phần tử trong đó phải là một giá trị CD hợp lệ. 

2.11.8 Qualifier : LIST<CR> - Từ hạn định : LIST<CR> 

Định nghĩa: Xác định các mã bổ sung làm tăng tính chuyên biệt của mã chính. 

Biểu diễn XML 

Qualifier (Từ hạn định) được biểu diễn bởi 0 hoặc nhiều phần tử từ hạn định của 
XML và mỗi phần tử trong đó phải là một giá trị CR hợp lệ. 

2.11.9 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên thể hiện một mã SNOMED-CT với từ hạn định cho “da bề mặt phía 
lòng bàn tay của ngón tay trỏ bên trái” 

Ví dụ 12 

<targetSiteCode code='48856004' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
      codeSystemName='SNOMED CT' 
      displayName='Skin of palmer surface of index finger'> 
<qualifier> 
<name code='78615007' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
         codeSystemName='SNOMED CT' displayName='with laterality'/> 
<value code='7771000' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
         codeSystemName='SNOMED CT' displayName='left'/> 
</qualifier> 
</targetSiteCode> 

Ví dụ thứ hai thể hiện một quan sát mà giá trị của nó là mã SNOMED-CT 
với qualifier (từ hạn định) và originalText (Văn bản gốc) cho “bệnh viêm khớp xương 
mạn tính ở đầu gối phải". 

Ví dụ 13 
<code code='396275006' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
      codeSystemName='SNOMED CT' displayName='Osteoarthritis'> 
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<originalText>osteoarthritis of the right knee</originalText> 
<qualifier> 
<name code='363698007' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
         codeSystemName='SNOMED CT' displayName='finding site'/> 
<value code='6757004' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.96' 
         codeSystemName='SNOMED CT' displayName='right knee'/> 
</qualifier> 
</code> 

2.12 Concept Role (CR) - Vai trò của khái niệm (CR) 

Định nghĩa: Là một mã từ hạn định khái niệm với vai trò được đặt tên tùy ý. Cả 
vai trò của từ hạn định và các mã giá trị phải được định nghĩa bởi hệ thống mã hóa. Ví 
dụ, nếu SNOMED RT định nghĩa khái niệm “chân”, quan hệ vai trò “có-bên”, một khái 
niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò khái niệm cho phép bổ sung từ hạn định “có-bên:trái” 
vào mã chính là “chân” để xây dựng nghĩa “chân trái”. 

Bảng 7. Các thành phần của Vai trò khái niệm 

Tên Kiểu Mô tả 

Name 
(Tên) 

CV 

Xác định thể thức mà giá trị vai trò khái niệm đóng góp vào nghĩa của cụm từ 
mã hóa. Ví dụ, nếu SNOMED RT định nghĩa một khái niệm là “chân”, một 
quan hệ vai trò là “có-bên”, và một khái niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò 
khái niệm cho phép bổ sung từ hạn định “có-bên:trái” vào mã chính là “chân” 
để xây dựng nghĩa “chân trái”. Trong ví dụ này, “có-bên” là name (tên). 

Value 
(Giá trị) 

CD 

Khái niệm điều chỉnh nghĩa mã chính của cụm mã thông qua mối quan hệ vai 
trò. Ví dụ, nếu SNOMED RT định nghĩa một khái niệm là “chân”, một quan 
hệ vai trò là “có-bên”, và một khái niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò khái 
niệm cho phép bổ sung từ hạn định “có-bên:trái” vào mã chính là “chân” để 
xây dựng nghĩa “chân trái”. Trong ví dụ này, “trái” là value (giá trị).  

Inverted 
(Đảo 
ngược) 

BN 

Indicates if the sense of the role name is inverted. This can be used in cases 
where the underlying code system defines inversion but does not provide 
reciprocal pairs of role names. By default, inverted is false. 
Chỉ báo nếu nghĩa của tên vai trò bị đảo ngược. Nó có thể được sử dụng trong 
các trường hợp hệ thống mã hóa bên dưới định nghĩa sự đảo ngược nhưng 
không cung cấp cặp tên vai trò thuận-nghịch. Theo mặc định, giá trị chỉ báo 
đảo ngược là false (sai). 
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Hệ thống mã hóa quản lý chặt chẽ việc sử dụng các từ hạn định. Kiểu dữ 
liệu CD không cho phép dùng các từ hạn định với những hệ thống mã hóa không hỗ trợ 
từ hạn định (ví dụ, các hệ thống phối hợp trước, như LOINC, ICD-10 PCS). 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu CR được trình diễn theo định dạng thành phần giống như đã được mô 
tả trong mẫu và các mục con sau đây 

Mẫu kiểu 12 
<!-- type CR --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   inverted = (true | false) : false 
> 
Content: ( name, value ) 
</x> 

2.12.1 Name : CV - Tên : CV 

Định nghĩa: Xác định thể thức mà giá trị vai trò khái niệm đóng góp vào nghĩa 
của cụm từ mã hóa. Ví dụ, nếu SNOMED RT định nghĩa một khái niệm là “chân”, một 
quan hệ vai trò là “có-bên”, và một khái niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò khái niệm 
cho phép bổ sung từ hạn định “có-bên:trái” vào mã chính là “chân” để xây dựng nghĩa 
“chân trái”. Trong ví dụ này, “có-bên” là name (tên). 

Thành phần tên có thể có giá trị là NULL/rỗng nếu hệ thống mã hóa cho phép phối 
hợp sau nhưng không có tên vai trò. 

Biểu diễn XML 

Name (Tên) được biểu diễn bởi phần tử tên của XML, và nếu xuất hiện, nó phải là 
một giá trị CV hợp lệ. 

2.12.2 Value : CD - Giá trị : CD 

Định nghĩa: Khái niệm điều chỉnh nghĩa mã chính của cụm mã thông qua mối 
quan hệ vai trò khái niệm. Ví dụ, nếu SNOMED RT định nghĩa một khái niệm là “chân”, 
một quan hệ vai trò là “có-bên”, và một khái niệm khác là “trái”, quan hệ vai trò khái 
niệm cho phép bổ sung từ hạn định “có-bên:trái” vào mã chính là “chân” để xây dựng 
nghĩa “chân trái”. Trong ví dụ này, “trái” là value (giá trị). 
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Value (Giá trị) thuộc kiểu CD và đo dó cũng có thể có các từ hạn định. Điều này 
cho phép lồng ghép các từ hạn định. Từ hạn định chỉ có thể được sử dụng nếu hệ thống 
mã hóa bên dưới định nghĩa chúng. Không được phép sử dụng bất kỳ loại từ hạn định nào 
cho các hệ thống mã hóa mà không được cho phép rõ ràng và không điều tiết việc sử 
dụng từ hạn định đó.  

Biểu diễn XML 

Value (Giá trị) được biểu diễn bởi phần tử giá trị của XML và nếu xuất hiện, nó 
phải là một giá trị CD hợp lệ. 

2.12.3 Inversion Indicator : BN - Chỉ báo đảo ngược : BN 

Định nghĩa: Chỉ báo đảo ngược cho biết nếu nghĩa của tên vai trò bị đảo ngược. 
Nó có thể được dùng trong các trường hợp mà hệ thống mã hóa bên dưới định nghĩa sự 
đảo ngược nhưng không cung cấp cặp tên vai trò thuận – nghịch. Theo mặc định, chỉ báo 
đảo ngược có giá trị false (sai). 

Ví dụ, một hệ thống mã hóa có thể định nghĩa quan hệ vai trò “gây ra” bên cạnh 
các khái niệm “Phế cầu khuẩn” và “Bệnh viêm phổi”. Nếu hệ thống mã hóa đó cho phép 
đảo ngược vai trò, ta có thể xây dựng khái niệm phối hợp sau “Viêm phổi do phế cầu 
khuẩn” qua “Viêm phổi – gây ra, đảo ngược – phế cầu khuẩn”. 

Các vai trò chỉ có thể được đảo ngược nếu hệ thống mã hóa bên dưới cho phép sự 
đảo ngược đó. Đáng lưu ý là, nếu một hệ thống mã hóa định nghĩa các vai trò theo các 
cặp thuận-nghịch hoặc chủ đích không định nghĩa một số sự nghịch đảo nhất định, thì mã 
vai trò phù hợp (ví dụ “được gây ra bởi”) phải được sử dụng thay cho nghịch đảo. Cần 
phải biết rằng đặc tính đảo ngược là true (đúng) hay false (sai), nếu nó có giá trị là 
NULL/rỗng, thì không thể diễn dịch vai trò. 

Biểu diễn XML 

Đảo ngược được biểu diễn bởi thuộc tính đảo ngược của XML và giá trị của nó, 
nếu có, giá trị phải là true (đúng) hoặc false (sai). Giá trị mặc định là false (sai). 

2.12.4 Ví dụ 

Xem các ví dụ sử dụng CD.qualifier (CD.từ hạn định) trong phần Các ví dụ (§ 
2.11.9 ) 
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2.13 Character String with Code (SC) specializes ST - Chuỗi ký tự kèm Mã (SC) 
chuyên biệt hóa ST 

Định nghĩa:  Là một giá trị ST có thể có một mã đi kèm hoặc không. Phải luôn có 
văn bản nếu có mã. Mã thường là một mã địa phương. 

Bảng 8. Các thành phần của Chuỗi ký tự kèm Mã 

Tên Kiểu Mô tả 

Code 
(Mã) 

ST 
Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. 
Ví dụ, “784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9, giá trị mã “784.0” 
dành cho bệnh đau đầu. 

codeSystem 
(Hệ thống mã hóa) 

UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã hóa) 

ST Tên phổ thông của hệ thống mã hóa 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống mã 
hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, thì là một số mô tả phiên bản xác định 
riêng cho hệ thống mã hóa đang xét đến 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hoặc tiêu đề của mã mà hệ thống gửi trình bày giá trị mã 
dưới tên đó cho người sử dụng 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu SC được biểu diễn ở dạng Phần tử như mô tả trong mẫu và các mục 
con dưới đây. 

Mẫu kiểu 13 
<!-- type SC --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
   codeSystemVersion = ST 
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   displayName = ST 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</x> 

2.13.1 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Ký hiệu mã hóa đơn giản được hệ thống mã hóa định nghĩa. Ví dụ, 
“784.0” là ký hiệu mã của mã ICD-9, giá trị mã “784.0” dành cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Code (Mã) được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một xs:token (xs:thẻ bài) không có khoảng trắng ở giữa. 

2.13.2 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã. 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị UID hợp lệ. 

2.13.3 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Một tên phổ thông của hệ thống mã hóa. 

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu xuất hiện, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.13.4 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì đây là số mô tả phiên bản được xác định riêng 
cho hệ thống mã hóa đang xét đến. 

Biểu diễn XML 

codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp 
lệ. 
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2.13.5 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi sẽ trình bày giá trị mã dưới 
tên đó cho người dùng. 

Biểu diễn XML 

displayName (Tên hiển thị) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hiển thị của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.14 Unique Identifier String (UID) - Chuỗi định danh duy nhất (UID) 

Định nghĩa: Chuỗi định danh duy nhất là một chuỗi ký tự định danh một đối 
tượng một cách duy nhất trên toàn cầu bất chấp thời gian. Các định dạng, giá trị và thủ 
tục được cho phép của kiểu dữ liệu này được HL7 kiểm soát chặt chẽ. Tại thời điểm hiện 
tại, các định danh do người dùng gán có thể là dạng biểu diễn ký tự nhất định của các 
Định danh đối tượng theo ISO (OID) và Định danh duy nhất toàn cầu DCE (UUID). HL7 
cũng giữ quyền gán các dạng UID khác (RUID), giống như các định danh dễ nhớ khác 
cho các hệ thống mã hóa. 

Mục đích duy nhất của UID là trở thành một định danh duy nhất trên toàn cầu và 
bất chấp thời gian. Dạng thức của UID, cho dù là một OID, UUID hay RUID đều không 
ảnh hưởng. Trong phạm vi quan tâm của HL7, việc duy nhất có thể làm với UID là để chỉ 
đến đối tượng mà nó đại diện cho. Việc so sánh các UID mang nghĩa đen, tức là, nếu hai 
UID có cùng một chuỗi ký tự, chúng được coi là chỉ đến cùng một đối tượng. Nếu hai 
UID không giống nhau theo nghĩa đen, chúng có thể không chỉ cùng đối tượng.  

Giữa hai dạng thức khác nhau được cho phép của UID không có khác biệt gì về 
ngữ nghĩa. Các dạng thức khác nhau không được phân biệt bởi một thành phần nào nằm 
trong hoặc nằm ngoài bản thân chuỗi định danh. 

Dạng biểu diễn XML 

UID chỉ được biểu diễn ở dạng Thuộc tính, trong đó giá trị của nó phải là 
một OID, UUID hợp lệ, hoặc là một định danh do HL7 gán cho giống như được xác định 
trong các mục dưới đây. 

2.14.1 ISO Object Identifier (OID) Scheme - Kiểu định danh đối tượng ISO (OID) 

Định nghĩa: Một chuỗi duy nhất trên toàn cầu biểu diễn một Định danh đối tượng 
ISO (OID) theo dạng chỉ bao gồm các số không âm không có số 0 ở đầu và các dấu chấm 
(ví dụ, ‘2.16.840.1.113883.19.3.1”). Theo ISO, OID là đường dẫn trong một cấu trúc cây, 
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trong đó số ở ngoài cùng bên trái biểu diễn gốc và số ngoài cùng bên phải biễu diễn phần 
lá.  

Mỗi nhánh sau gốc tương ứng với một hệ thống cấp định danh. Mỗi hệ thống cấp 
định danh này lại có thể chỉ định một tập hợp các hệ thống gán định danh của riêng nó 
làm việc dưới sự bảo trợ của nó, và tiếp tục như vậy. Cuối dùng, một trong các hệ thống 
định danh này gán một số duy nhất (như một số của hệ thống cấp định danh) tương ứng 
với nút lá trên cây. Nút lá có thể biểu diễn một hệ thống cấp định danh (trong trường hợp 
đó OID định danh hệ thống), hoặc một thực thể của một đối tượng. Một hệ thống cấp 
định danh sở hữu một không gian tên, bao gồm cây con của nó. OID là kiểu định danh 
được ưa chuộng hơn cho các định danh duy nhất. Chúng ta nên luôn sử dụng OID trừ khi 
có một trong các tiêu chí sử dụng các kiểu định danh khác áp dụng riêng cho trường hợp 
đó. 

2.14.2 DCE Universal Unique Identifier (UUID) Scheme - Kiểu định danh duy nhất 
toàn cầu DCE (UUID) 

Định nghĩa: Định danh duy nhất toàn cầu DCE là một chuỗi duy nhất trên toàn 
cầu có chứa 5 nhóm số thập lục phân in hoa hoặc in thường lần lượt tại 8,4,4,4 và 12 vị 
trí. UUID được gán dùng các địa chỉ Ethernet MAC, điểm thời gian tạo ra và một số 
thành phần ngẫu nhiên. Sự kết hợp này được tin rằng sẽ tạo ra các định danh đủ duy nhất 
mà không cần có chính sách nào của tổ chức trong việc gán định danh (trên thực tế nó 
dựa trên việc tổ chức gán địa chỉ MAC). 

UUID không phải là kiểu định danh được ưa chuộng để sử dụng cho kiểu dữ liệu 
UID. UUID có thể được sử dụng khi định danh được cấp cho các đối tượng biểu diễn cá 
nhân (ví dụ, định danh thực thể đối tượng, định danh sự kiện hành động, v.v.). Đối với 
các đối tượng mô tả lớp sự vật hoặc sự kiện (ví dụ các hạng mục của catalog), thì OID là 
kiểu định danh được ưa chuộng hơn. 

2.14.3 HL7 Reserved Identifier Scheme - Kiểu định danh dành riêng của HL7 

Định nghĩa: Các định danh dành riêng của HL7 là các chuỗi chỉ bao gồm các chữ 
cái (US-ASCII), chữ số và dấu gạch nối, trong đó ký tự đầu tiên phải là một chữ cái. HL7 
có thể gán các định danh dành riêng này như các định danh dễ ghi nhớ dành cho các khái 
niệm chính được quan tâm trong HL7. 

2.14.4 Ví dụ 

Xem các ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 2.15.5 ) 
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2.15 Instance Identifier (II) - Định danh thực thể (II) 

Định nghĩa: Là định danh duy nhất một sự vật hoặc đối tượng. Ví dụ, định danh 
đối tượng cho các đối tượng của HL7 RIM, số hồ sơ bệnh án, id chỉ định/yêu cầu, id hạng 
mục trong nhóm dịch vụ, Số định danh phương tiện giao thông (VIN), v.v. Định danh 
thực thể được định nghĩa dựa trên định danh đối tượng của ISO. 

Bảng 9. Các thành phần của Định danh thực thể 

Tên  Kiểu Mô tả 

Root 
(Gốc) 

UID 
Một định danh duy nhất đảm bảo tính duy nhất trên toàn cầu 
của định danh thực thể. Riêng gốc cũng có thể là định danh 
thực thể đầy đủ. 

Extension 
(Phần mở rộng) 

ST 
Một chuỗi ký tự là định danh duy nhất trong phạm vi của gốc 
định danh 

assigningAuthorityName 
(Tên hệ thống cấp định 
danh) 

ST 

Một tên mà người có thể đọc được hoặc tên dạng dễ nhớ của 
hệ thống cấp định danh. Tên này có thể chỉ được cung cấp để 
giúp con người diễn dịch được một giá trị II mà không cần sự 
trợ giúp và có thể không có ý nghĩa gì đối với máy tính. Lưu 
ý: mọi quá trình xử lý tự động hóa đều không phải phụ thuộc 
vào sự có mặt của tên hệ thống cấp định danh theo bất kỳ 
dạng nào. 

Displayable 
(Hiển thị được) 

BL 

Quy định định danh có được dự định hiển thị cho người xem 
và để nhập dữ liệu hay không (có thể hiển thị được = true - 
đúng), trái với trường hợp chỉ để liên kết hoạt động của máy 
(có thể hiển thị được = false - sai) 

Một số kiểu định danh quy định các lựa chọn phong cách nhất định cho các giá trị 
mã của chúng. Ví dụ, Số An sinh xã hội của Mỹ (SSN) thường được viết với các dấu 
gạch ngang để nhóm các chữ số theo một kiểu “123-12-1234”. Tuy nhiên, các dấu gạch 
ngang không có nghĩa và số SSN có thể được biểu diễn là “123121234” không có các dấu 
gạch ngang. 

Trong trường hợp kiểu định danh hỗ trợ nhiều dạng biểu diễn, HL7 sẽ đưa ra quy 
tắc về dạng biểu diễn được ưu tiên. HL7 sẽ ghi lại quy tắc đó khi nào kiểu định danh bên 
ngoài tương ứng được ghi nhận. HL7 sẽ quyết định về dạng được ưu tiên dựa trên các 
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tiêu chí về tính thực tiễn và cách sử dụng phổ biến. Nếu thiếu tiêu chí rõ ràng về tính thực 
tiễn và cách sử dụng phổ biến, thì dạng an toàn nhất, bao quát nhất, và ít cách điệu hóa (ít 
rườm rà) nhất sẽ được ưu tiên. 

Từ kinh nghiệm thực tế, khuyến nghị rằng phần mở rộng nên là một định danh chữ 
cái và số không chứa các số 0 ở đầu, vì chúng thường bị lỗi cắt bỏ. “000123” và “123” là 
các giá trị mở rộng khác nhau, nhưng thường có xu hướng bị hiểu nhầm, dẫn đến các kết 
quả so khớp sai và trùng lặp bản ghi. Tuy nhiên, các ứng dụng nên duy trì các số 0 ở đầu 
phần mở rộng nếu gặp phải. Số 0 ở phần mở đầu bị cấm dùng trong OID, nhưng có thể 
xảy ra trong UUID, và khi đó vẫn phải giữ nguyên chúng. 

Không có đặc tính số kiểm tra riêng. Các số kiểm tra được dùng cho mục đích của 
con người và có hiệu quả nhất nếu hoàn toàn trong suốt. Phần mở rộng có thể chứa các số 
kiểm tra ở bất kỳ đâu, và kiểu số kiểm tra cụ thể (nếu có) phải được hàm chỉ trong 
phần gốc. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không chủ định ghi nhận một đặc tính số kiểm tra 
tách riêng. 

Biểu diễn XML 

II được biểu diễn ở dạng Phần tử như mô tả trong mẫu và các mục con sau đây. 

Mẫu kiểu 14 
<!-- type II --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   root = UID 
   extension = ST 
   assigningAuthorityName = ST 
   displayable = BL 
   /> 

 

2.15.1 Root : UID - Gốc : UID 

Định nghĩa: Là một định danh duy nhất đảm bảo cho tính duy nhất trên toàn cầu 
của định danh thực thể. Riêng gốc cũng có thể là định danh thực thể đầy đủ. 

Biểu diễn XML 

Root (Gốc) được biểu diễn bởi thuộc tính gốc của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một giá trị UID hợp lệ. 
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2.15.2 Extension : ST - Phần mở rộng : ST 

Định nghĩa: Là một chuỗi ký tự đóng vai trò định danh duy nhất trong phạm vi 
của gốc định danh. 

Biểu diễn XML 

Extension (Phần mở rộng) được biểu diễn bởi thuộc tính Phần mở rộng của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.15.3 Assigning Authority Name : ST - Tên hệ thống gán định danh : ST 

Định nghĩa: Là một tên con người có thể đọc được được hoặc tên dễ nhớ của một 
hệ thống mã hóa. Tên này có thể được cung cấp chỉ để giúp con người diễn dịch được 
một giá trị II mà không cần có trợ giúp và có thể không có nghĩa gì đối với máy tính. Lưu 
ý: mọi xử lý tự động hóa đều không phải phụ thuộc vào sự có mặt của tên hệ thống cấp 
định danh theo bất kỳ dạng nào. 

Biểu diễn XML 

AssigningAuthorityName (Tên hệ thống cấp định danh) được biểu diễn bởi thuộc 
tính Tên hệ thống cấp định danh trong XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá 
trị ST hợp lệ. 

2.15.4 Displayable : BL – Có thể hiển thị được : BL 

Định nghĩa: cho biết rằng định danh có được dự kiến hiển thị cho người dùng và 
để nhập dữ liệu (hiển thị được = true - đúng), trái với trường hợp chỉ để liên kết hoạt 
động giữa các máy móc (hiển thị được = false - sai). 

Biểu diễn XML 

Displayable (Hiển thị được) được biểu diễn bởi thuộc tính hiển thị được của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị BL hợp lệ. 

2.15.5 Các ví dụ 

Ví dụ đầu tiên thể hiện một phần gốc là một định danh OID 

Ví dụ 14 
<id root='2.16.840.1.113883.19' extension='123A45'/> 

Ví dụ tiếp theo biểu diễn một phần gốc là định danh UUID 

Ví dụ 15 
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<id root='343EA54F-D0E0-CE95-56C7-23108D6E25B8' extension='N8718349'/> 

Ví dụ cuối cùng biểu diễn phần gốc là định danh RUID 

Ví dụ 16 
<id root='A208d6E-25b8' extension='827-92837-99812'/> 

2.16 Universal Resource Locator (URL) - Định vị tài nguyên toàn cầu (URL) 

Định nghĩa: Là một địa chỉ viễn thông được xác định theo chuẩn Internet RFC 
1738 [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt]. URL xác định giao thức và điểm liên lạc được 
định nghĩa bởi giao thức đó cho tài nguyên. Các cách sử dụng đáng lưu ý của kiểu dữ liệu 
địa chỉ viễn thông là số điện thoại, số fax, địa chỉ email, đường tham chiếu hypertext, 
tham chiếu FTP, v.v. 

URL có dạng biểu diễn tiêu chuẩn như chuỗi ký tự, được định dạng như 
“<code><scheme>:<address>;</code>” (<mã><kiểu>:<địa chỉ>;</mã>) trong đó các 
kiểu phổ biến nhất được liệt kê trong Bảng 18. Phần địa chỉ của URL là một chuỗi ký tự 
mà định dạng của nó được định nghĩa hoàn toàn bởi kiểu URL. 

Tương tự như đối với ED.mediaType (ED.Kiểu phương tiện), HL7 cũng đưa ra 
các gợi ý về giá trị để phân loại chúng thành required (bắt buộc), recommended (khuyến 
nghị), other (khác), và deprecated (không tán thành). Mọi kiểu không được đề cập ở đây 
đều có trạng thái là khác. 

Bảng 10. Miền Kiểu URL 

Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

tel  
Telephone 
(Điện 
thoại ) 

required  
(Bắt buộc) 

Một số điện thoại dùng giọng nói 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc3966.txt và 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2806.txt].  

fax  Fax  
required  
(Bắt buộc) 

Một số điện thoại được dùng cho thiết bị fax 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc3966.txt và 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2806.txt].  

mailto  
Mailto  
(Gửi đến) 

required  
(Bắt buộc) 

Địa chỉ thư điện tử [http://www.ietf.org/rfc/rfc2368.txt].  

http  HTTP  required  Giao thức truyền tải hypertext 
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Mã Tên Trạng thái Định nghĩa 

(bắt buộc) [http://www.ietf.org/rfc/rfc2368.txt].  

ftp  FTP  
required  
(Bắt buộc) 

Giao thức truyền tải tệp (FTP) 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt].  

mllp  MLLP  
required  
(Bắt buộc) 

Giao thức tầng thấp tối thiểu truyền thống của HL7. URL 
có dạng một IP URL phổ biến, ví dụ mllp://<host>:<port>/ 
trong đó <host> là địa chỉ IP hoặc tên máy chủ DNS và 
<port> là số hiệu cổng mà giao thức MLLP phục vụ. 

file  
File  
(Tệp tin) 

deprecated  
(Không tán 
thành) 

Tên tệp địa phương của riêng máy chủ [RCF 1738]. Cần 
lưu ý rằng kiểu tệp tin chỉ có tác dụng cho các tệp địa 
phương. Ít có trường hợp sử dụng để trao đổi các tên tệp địa 
phương giữa các hệ thống, vì hệ thống nhận có khả năng 
không thể truy cập tập tin.  

nfs  NFS  
other  
(khác) 

Giao thức Hệ thống tập tin mạng 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc2224.txt]. Một số địa điểm dùng 
máy chủ NFS để chia sẻ các tệp dữ liệu.  

telnet  Telnet  
other  
(khác) 

Tham chiếu đến các phiên tương tác 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt]. Một số địa điểm (ví dụ 
phòng thí nghiệm) có các phiên truy vấn từ xa dựa trên 
TTY có thể truy cập thông qua telnet.  

modem  Modem  
other  
(khác) 

Một số điện thoại được sử dụng cho thiết bị modem 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc3966.txt and 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2806.txt].  

Biểu diễn XML 

URL là một kiểu được bảo vệ và chỉ được biểu diễn ở dạng thuộc tính trong thành 
phần giá trị của TEL; thuộc tính giá trị của XML phải là một xs:anyURI hợp lệ. 

2.16.1 Telephone and FAX Numbers - Số điện thoại và số FAX 

Số điện thoại và số FAX. Không có kiểu dữ liệu đặc biệt nào dành cho số điện 
thoại. Số điện thoại là các địa chỉ viễn thông và được xác định như một URL. URL của 
điện thoại dùng giọng nói bắt đầu bằng tel:, và URL của máy fax bắt đầu bằng “fax:”. 
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URL số điện thoại được định nghĩa trong tiêu chuẩn Internet RFC 2806 
[http://www.ietf.org/rfc/rfc2806.txt]. URL cho Cuộc gọi điện thoại. Ví dụ, 
"tel:+1(317)630-7960" là một số điện thoại, và "fax:+49(30)8101-724" là số máy FAX. 
Số điện thoại đầy đủ quốc tế bắt đầu bằng  "+" kèm sau là mã quốc gia được ưu tiên sử 
dụng. Các ký tự phân tách đóng vai trò trang trí nhưng không có nghĩa gì cho số điện 
thoại, do đó "tel:+13176307960" và "fax:+49308101724" vẫn là các số điện thoại và 
FAX tương tự như trong các ví dụ ở trên. 

2.16.2 Ví dụ 

Xem ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 2.17.3 ) 

2.17 Telecommunication Address (TEL) specializes URL - Địa chỉ viễn thông 
(TEL) chuyên biệt hóa URL 

Định nghĩa: Là số điện thoại (giọng nói hoặc fax), địa chỉ email, hoặc các định vị 
khác của nguồn tài nguyên (thông tin hoặc dịch vụ) được thu xếp qua các thiết bị viễn 
thông. Địa chỉ được xác định như một URL được hạn định bởi đặc tả thời gian và các mã 
sử dụng để giúp xác định việc sử dụng địa chỉ nào trong một thời gian và cho một mục 
đích cho trước. 

Bảng 11. Các thành phần của Địa chỉ viễn thông 

Tên Kiểu Mô tả 

useablePeriod 
(Thời gian sử 
dụng được) 

GTS 

Xác định các khoảng thời gian có thể sử dụng địa chỉ viễn thông. 
Với một số điện thoại, nó cho biết thời gian trong ngày có thể tiếp 
cận đối tượng qua số điện thoại đó. Với địa chỉ web, nó có thể cho 
biết khung thời gian mà nội dung web được bảo đảm sẽ có trên 
một địa chỉ cho trước. 

Use 
(Cách sử 
dụng) 

SET<CS> 
Một hoặc nhiều mã để khuyên một hệ thống hoặc người dùng nên 
sử dụng địa chỉ nào trong bộ các địa chỉ tương tự để phục vụ một 
nhu cầu viễn thông nhất định 

Biểu diễn XML 

TEL được biểu diễn ở dạng Phần tử như mô tả trong mẫu và các mục con dưới 
đây. 

Mẫu kiểu 15 
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<!-- type TEL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = ST 
   use = CS* 
> 
Content: ( useablePeriod* ) 
</x> 

2.17.1 Useable Period : GTS - Thời gian sử dụng được : GTS 

Định nghĩa: Xác định các khoảng thời gian có thể sử dụng địa chỉ viễn thông. Đối 
với số điện thoại, đó là các khoảng thời gian trong ngày mà có thể tiếp cận đối tượng qua 
số điện thoại đó. Đối với một địa chỉ web, đó có thể là khoảng thời gian mà nội dung web 
được cam kết có trên địa chỉ đã cho. 

Biểu diễn XML 

useablePeriod (Thời gian sử dụng được) được biểu diễn bằng 0 hoặc nhiều phần 
tử Khoảng thời gian sử dụng được của XML mà mỗi phần tử trong đó phải là một giá 
trị GTS hợp lệ. 

2.17.2 Use : SET<CS> - Cách sử dụng : SET<CS> 

Định nghĩa: Một hoặc nhiều mã tư vấn cho hệ thống hoặc người sử dụng nên 
chọn địa chỉ viễn thông nào từ tập hợp các địa chỉ tương tự cho một nhu cầu viễn thông. 

Các mã sử dụng địa chỉ viễn thông được HL7 định nghĩa trong miền 
TelecommunicationAddressUse (Cách sử dụng địa chỉ viễn thông) (Bảng 20) 

Bảng 12. Miền TelecommunicationAddressUse 

Mã Tên Định nghĩa 

 

H 
home address 
(địa chỉ nhà) 

Một địa chỉ liên lạc tại nhà, cố gắng liên lạc vì các mục đích công việc 
có thể xâm phạm tính riêng tư và có nguy cơ gặp gia đình hoặc các 
thành viên khác trong nhà thay vì gặp được người muốn gọi. Thường 
được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, hoặc khi không có địa 
chỉ liên lạc khác. 

HP primary home Địa chỉ nhà chính, để liên hệ với đối tượng sau giờ làm việc 
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Mã Tên Định nghĩa 

(nhà chính) 

HV 
vacation home 
(nhà nghỉ 
)dưỡng 

Địa chỉ nhà nghỉ dưỡng, để liên hệ với đối tượng khi họ đi nghỉ. 

WP 
work place 
(Nơi làm việc) 

Địa chỉ văn phòng. Lựa chọn đầu tiên để liên lạc vì mục đích công 
việc trong giờ làm việc. 

DIR 
Direct 
(Trực tiếp) 

Chỉ địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ viễn thông có thể tiếp cận được 
cá nhân hoặc tổ chức một cách trực tiếp không qua trung gian. Đối với 
số điện thoại, thường được gọi là “đường dây riêng”. 

PUB 
Public 
(Công cộng) 

Cho biết địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ viễn thông thường gọi là địa 
chỉ “tiêu chuẩn”, giúp tiếp cận một dịch vụ lễ tân, phòng văn thư, hoặc 
một trung gian khác trước khi gặp được đối tượng đích. 

BAD 
bad address 
(Địa chỉ sai) 

Cờ hiệu báo rằng địa chỉ sai, và thực tế không dùng được. 

TMP 

temporary 
address 
(Địa chỉ tạm 
thời) 

Địa chỉ tạm thời, có thể dùng để đến gặp hoặc gửi thư. Lưu ý rằng lịch 
sử địa chỉ có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn. 

AS 
answering 
service 
(Dịch vụ trả lời) 

Máy trả lời tự động dùng cho những trường hợp ít khẩn cấp hơn hoặc 
nếu mục đích liên lạc chính là để lại tin nhắn hoặc truy cập một thông 
báo tự động. 

EC 

emergency 
contact 
(Địa chỉ liên lạc 
khẩn cấp) 

Địa chỉ liên lạc dành riêng để dùng cho các trường hợp khẩn cấp. Đây 
là lựa chọn đầu tiên trong các trường hợp khẩn cấp, bất kể các mã sử 
dụng khác. 

MC 
mobile contact 
(Thiết bị liên 

Thiết bị viễn thông di chuyển cùng và luôn ở bên chủ sở hữu. Có thể 
có các đặc điểm của toàn bộ các mã sử dụng khác, phù hợp cho các 
vấn đề khẩn cấp, không phải là lựa chọn đầu tiên cho công việc 
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Mã Tên Định nghĩa 

lạc di động) thường ngày. 

PG 
Pager 
(Máy nhắn tin) 

Thiết bị nhắn tin phù hợp để đề nghị gọi lại hoặc để lại một tin nhắn 
rất ngắn. 

Mã cách sử dụng địa chỉ viễn thông không phải là cách phân loại hoàn chỉnh cho 
các loại thiết bị hoặc địa điểm liên hệ. Mục đích chính của nó là để gợi ý hoặc ngăn cản 
sử dụng một địa chỉ viễn thông cụ thể. Không nên xét riêng mã sử dụng. Phần tử dữ liệu 
có chứa số điện thoại (lớp và thuộc tính) và ngữ cảnh chỉ đến các dữ liệu khác có thể thể 
hiện bản chất chính xác và cách sử dụng địa chỉ viễn thông một cách phù hợp hơn là một 
mã sử dụng. 

Biểu diễn XML 

Sử dụng được biểu diễn bởi thuộc tính sử dụng của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là 0 hoặc nhiều giá trị hợp lệ từ miền TelecommunicationAddressUse (Cách sử dụng 
địa chỉ viễn thông) (Bảng 20) phân cách nhau bằng dấu cách. 

2.17.3 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên thể hiện một địa chỉ email công việc. 

Ví dụ 17 
<telecom use='WP' value='mailto://someone@example.com'/> 

Ví dụ thứ 2 biểu diễn một tệp PNG chỉ có thể tiếp cận trong khoảng thời gian từ 
08:45 đến 09:45 ngày 20/7/2000. 

Ví dụ 18 
<reference value='http://example.org/xrays/128s8d9ej229se32s.png'> 
<useablePeriod xsi:type='IVL_TS'> 
<low value='200007200845'/> 
<high value='200008200945'/> 
</useablePeriod> 
</reference> 

Ví dụ cuối chỉ một số điện thoại gia đình là 555-555-5001. 

Ví dụ 19 
<telecom use='H' value='tel:555-555-5001'/> 
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2.18 Address Part (ADXP) - Thành phần địa chỉ (ADXP) 

Định nghĩa: Là một chuỗi ký tự có thể có nhãn kiểu để cho biết vai trò của nó 
trong địa chỉ. Các phần tiêu biểu có trong hầu hết mọi địa chỉ là tên phố, số nhà, hoặc hộp 
thư, mã bưu điện, thành phố, quốc gia, nhưng các vai trò khác cũng có thể được định 
nghĩa riêng theo từng vùng, từng nước, hoặc trên cấp độ doanh nghiệp (ví dụ trong các 
địa chỉ quân đội). Các địa chỉ thường được tách thành dòng, được chỉ báo bởi các phần tử 
phân tách chia dòng đặc biệt (ví dụ, DEL). 

Bảng 13. Các thành phần của Thành phần địa chỉ 

Tên Kiểu Mô tả 

Data 
(Dữ liệu) 

XML Text 
Content 
(Nội dung văn 
bản XML) 

Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa. 

partType 
(Kiểu 
thành 
phần) 

CS 

Xác định xem thành phần địa chỉ đó chỉ tên phố, thành phố, đất 
nước, mã bưu điện, hộp thư, v.v. Nếu kiểu là NULL/rỗng thì 
thành phần địa chỉ không được phân loại và sẽ đơn giản giữ 
nguyên hình thức như khi xuất hiện trên nhãn địa. 

Biểu diễn XML 

ADXP được biểu diễn như một phần tử XML và tên của nó được lấy từ mã kiểu 
thành phần địa chỉ (xem bảng dưới đây), và nội dung của nó chỉ giống một giá trị ST, 
ngoại trừ việc nó cũng có một thuộc tính Kiểu thành phần trong XML như mô tả ở trên, 
và giá trị của thuộc tính được cố định ở một kiểu thành phần địa chỉ thích hợp. Thuộc 
tính Kiểu thành phần của XML thường không được sử dụng. 

Mẫu kiểu 16 
<!-- type ADXP --> 
<additionalLocator 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (ADL) : ADL 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</additionalLocator> 
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<unitID 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (UNID) : UNID 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</unitID> 
 
<unitType 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (UNIT) : UNIT 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</unitType> 
 
<deliveryAddressLine 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DAL) : DAL 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryAddressLine> 
 
<deliveryInstallationType 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DINST) : DINST 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryInstallationType> 
 
<deliveryInstallationArea 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DINSTA) : DINSTA 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryInstallationArea> 
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<deliveryInstallationQualifier 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DINSTQ) : DINSTQ 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryInstallationQualifier> 
 
<deliveryMode 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DMOD) : DMOD 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryMode> 
 
<deliveryModeIdentifier 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DMODID) : DMODID 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</deliveryModeIdentifier> 
 
<streetAddressLine 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (SAL) : SAL 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</streetAddressLine> 
 
<houseNumber 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (BNR) : BNR 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</houseNumber> 
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<buildingNumberSuffix 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (BNS) : BNS 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</buildingNumberSuffix> 
 
<postBox 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (POB) : POB 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</postBox> 
 
<houseNumberNumeric 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (BNN) : BNN 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</houseNumberNumeric> 
 
<streetName 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (STR) : STR 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</streetName> 
 
<streetNameBase 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (STB) : STB 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</streetNameBase> 
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<streetNameType 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (STTYP) : STTYP 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</streetNameType> 
 
<direction 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DIR) : DIR 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</direction> 
 
<careOf 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (CAR) : CAR 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</careOf> 
 
<censusTract 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (CEN) : CEN 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</censusTract> 
 
<country 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (CNT) : CNT 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</country> 
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<county 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (CPA) : CPA 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</county> 
 
<city 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (CTY) : CTY 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</city> 
 
<delimiter 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DEL) : DEL 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</delimiter> 
 
<precinct 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (PRE) : PRE 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</precinct> 
 
<state 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (STA) : STA 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</state> 

85 
 



 
<postalCode 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (ZIP) : ZIP 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</postalCode> 

2.18.1 Data : XML Text Content (inherited from BIN) - Dữ liệu : Nội dung văn bản 
XML (kế thừa từ BIN) 

Định nghĩa: Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Được biểu diễn như nội dung văn bản của phần tử XML biểu diễn giá trị ADXP. 

2.18.2 Address Part Type : CS - Kiểu thành phần địa chỉ : CS 

Định nghĩa: Xác định xem thành phần địa chỉ chỉ tên phố, hay thành phố, đất 
nước, mã bưu điện, hộp thư, v.v. Nếu kiểu là NULL/rỗng thì thành phần địa chỉ không 
được phân loại và sẽ đơn giản giữ nguyên hình thức như khi xuất hiện trên nhãn địa chỉ. 
Các kiểu thành phần địa chỉ được định nghĩa trong  Bảng 22. 

Bảng 14. Miền AddressPartType 

Mã Tên Định nghĩa 

ADL 
additional locator 
(Định vị bổ sung) 

Đây có thể là thành phần mô tả đơn vị, ví dụ số căn hộ, số dãy 
phòng, hoặc tầng. Có thể có nhiều thành phần mô tả đơn vị 
trong một địa chỉ (ví dụ “tầng 3, Căn hộ 342”). Đây cũng có 
thể là thành phần chỉ dẫn từ một địa điểm, thay vì chỉ một địa 
điểm nhỏ hơn trong một địa điểm lớn (ví dụ, tiếng Hà Lan 
“t.o” có nghĩa là ‘đối diện với” để chỉ các nhà thuyền nằm đối 
diện các ngôi nhà qua đường phố. 

UNID 
unit identifier 
(Định danh đơn vị) 

Số hiệu hoặc tên một đơn vị cụ thể được chứa trong một tòa 
nhà hoặc một khu phức hợp, được gán bởi tòa nhà hoặc khu 
phức hợp đó. 

UNIT unit designator Indicates the type of specific unit contained within a building 
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Mã Tên Định nghĩa 

(Thành phần mô tả 
đơn vị) 

or complex. E.g. Appartment, Floor 
Cho biết loại của một đơn vị cụ thể chứa trong một tòa nhà 
hoặc một khu phức hợp. Ví dụ: Căn hộ, Tầng 

DAL 

delivery address 
line 
(Dòng địa chỉ giao 
nhận) 

Dòng địa chỉ giao nhận thường được dùng thay vì phân tách 
phương thức giao nhận, cơ sở giao nhận, v.v. Địa chỉ thường 
chỉ có một dòng địa chỉ giao nhận hoặc một dòng địa chỉ 
đường phố, nhưng không bao gồm cả hai. 

DINST 

delivery 
installation type 
(Loại cơ sở giao 
nhận) 

Cho biết loại cơ sở giao nhận (cơ sở mà thư sẽ được giao đến 
trước khi vận chuyển sau cùng bằng phương thức giao nhận). 
Ví dụ: bưu điện, kho hãng chuyển phát thư, trung tâm bưu 
phẩm công cộng, trạm thu nhận, v.v. 

DINSTA 

delivery 
installation area 
(Khu vực của cơ 
sở giao nhận) 

Địa điểm của cơ sở giao nhận, thường là một thị trấn hay 
thành phố, và chỉ cần cung cấp nếu khu vực này khác với cả 
đô thị. Là khu vực mà dịch vụ chuyển phát thư được cung cấp 
bởi bất kỳ cơ sở bưu điện hoặc dịch vụ nào như hãng chuyển 
phát cá nhân, tuyến nông thôn, hay tuyến bưu điện. 

DINSTQ 

delivery 
installation 
qualifier 
(Từ hạn định cơ sở 
giao nhận) 

Là số hiệu, chữ cái hay tên định danh một cơ sở giao nhận. Ví 
dụ, đối với Trạm A, thì từ hạn định cơ sở giao nhận sẽ là “A”. 

DMOD 
delivery mode 
(Phương thức giao 
nhận) 

Cho biết kiểu dịch vụ được cung cấp, phương thức giao nhận. 
Ví dụ: hộp thư bưu điện, tuyến nông thôn, giao nhận thông 
thường, v.v. 

DMODID 

delivery mode 
identifier 
(Định danh 
phương thức giao 
nhận) 

Biểu diễn thông tin định tuyến như một số hiệu tuyến chuyển 
phát thư. Đây là số hiệu định danh thành phần được chỉ định 
(số hiệu hộp thư hay số hiệu tuyến nông thôn). 

SAL street address line 
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Mã Tên Định nghĩa 

(Dòng địa chỉ 
đường phố) 

BNR 
building number 
(Số hiệu tòa nhà) 

Số hiệu của tòa nhà, căn nhà hoặc khu đất dọc theo phố. Cũng 
được gọi là “số hiệu phố chính”. Nó không chỉ số hiệu của phố 
mà là số hiệu của tòa nhà 

BNN 

building number 
numeric 
(Phần chữ số trong 
số hiệu tòa nhà) 

Là phần chữ số trong số hiệu tòa nhà. 

BNS 

building number 
suffix 
(Hậu tố của số 
hiệu tòa nhà) 

Bất kỳ ký tự chữ cái, phân số hoặc các văn bản khác nào có 
thể xuất hiện sau phần chữ số trong số hiệu tòa nhà. 

STR 
street name 
(Tên phố)  

STB 
street name base 
(Phần cơ sở của 
tên phố) 

Tên cơ sở của một đường phố hoặc đường chính do chính 
quyền đô thị ghi nhận (không có loại phố và hướng) 

STTYP 
street type 
(Loại phố) 

Loại chỉ định của phố (ví dụ: phố, đại lộ, đường cung, v.v.) 

DIR 
Direction 
(Hướng) 

Các hướng (ví dụ, Bắc, Nam, Tây, Đông) 

CAR 
care of 
(Người chịu trách 
nhiệm) 

Tên của người sẽ nhận tại địa điểm chỉ định, và chịu trách 
nhiệm đảm bảo chuyển phát đến người nhận đích. 

CEN 
census tract 
(Dãy điều tra nhân 

Một đơn vị con về địa lý được quy định cho các mục đích 
nhân khẩu học 
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Mã Tên Định nghĩa 

khẩu) 

CNT 
Country 
(Quốc gia) 

Quốc gia 

CPA 
county or parish 
(Hạt hoặc giáo xứ) 

Một đơn vị con của bang hay tỉnh. (49 bang của Hoa Kỳ dùng 
thuật ngữ “hạt”, Louisiana dùng thuật ngữ “giáo xứ”.) 

CTY 
Municipality 
(Đô thị) 

Tên của thành phố, thị trấn, làng hoặc cộng đồng hay trung 
tâm giao nhận khác. 

DEL 
Delimiter 
(Thành phần phân 
tách) 

Các thành phần phân tách được in ra mà không tạo khoảng 
trống. Nếu không có thành phần có giá trị nào được cung cấp, 
thì cách phân tách sẽ là xuống dòng.  

POB 
post box 
(Hộp thư) 

Là hộp thư có số hiệu đặt tại một trạm bưu điện. 

PRE 
Precinct 
(Phân khu) 

Một khu vực con của đô thị 

STA 
state or province 
(Bang hoặc tỉnh) 

Là đơn vị con của một đất nước có chủ quyền hạn chế trong 
một nước tổ chức kiểu liên bang. 

ZIP 
postal code 
(Mã bưu điện) 

Là mã bưu điện được gán cho một vùng do ngành bưu điện 
quy định. 

Địa chỉ được cấu tạo như văn bản với các dấu bổ sung. Dấu có thể chia địa chỉ 
thành các dòng và có thể mô tả chi tiết vai trò của từng thành phần địa chỉ nếu biết. Các 
thành phần địa chỉ được xuất hiện trong địa chỉ theo trật tự mà chúng sẽ được in trên 
nhãn bưu điện. Mô hình này giống với kiểu đánh dấu văn bản trong HTML hay XML. 

Biểu diễn XML 

partType (Kiểu thành phần) được biểu diễn đồng thời ở dạng Phần tử và dạng 
Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, tên của phần tử được xác định bởi kiểu thành phần, như 
định nghĩa trong Bảng 23 bên dưới. Ngoài ra, mỗi thành phần như vậy lại có một thuộc 
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tính Kiểu thành phần của XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị hợp lệ từ 
miền AddressPartType (Kiểu thành phần địa chỉ) (Bảng 22) tương ứng với kiểu thành 
phần được biểu diễn bởi phần tử có chứa nó. Do thuộc tính Kiểu thành phần của XML 
luôn có một giá trị cố định, nó thường không xuất hiện trong thực thể XML. 

Bảng 15. Tên phần tử AddressPartType 

Tên phần tử Kiểu thành phần 

additionalLocator 
(Định vị bổ sung) 

ADL 

unitID 
(ID đơn vị) 

UNID 

unitType 
(Loại đơn vị) 

UNIT 

deliveryAddressLine 
(Dòng địa chỉ giao nhận) 

DAL 

deliveryInstallationType 
(Loại cơ sở giao nhận) 

DINST 

deliveryInstallationArea 
(Khu vực cua cơ sở giao nhận) 

DINSTA 

deliveryInstallationQualifier 
(Từ hạn định cơ sở giao nhận) 

DINSTQ 

deliveryMode 
(Phương thức giao nhận) 

DMOD 

deliveryModeIdentifier 
(Định danh phương thức giao nhận) 

DMODID 

streetAddressLine 
(Dòng địa chỉ đường phố) 

SAL 
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houseNumber 
(Số nhà) 

BNR 

buildingNumberSuffix 
(Hậu tố của số tòa nhà) 

BNS 

postbox 
(Hộp thư) 

POB 

houseNumberNumeric 
(Phần chữ số của số nhà) 

BNN 

streetName 
(Tên phố) 

STR 

streetNameBase 
(Phần cơ sở của tên phố) 

STB 

streetNameType 
(Kiểu tên phố) 

STTYP 

Direction 
(Hướng) 

DIR 

careOf 
(Người chịu trách nhiệm) 

CAR 

censusTract 
(Dãy điều tra nhân khẩu) 

CEN 

Country 
(Đất nước) 

CNT 

County 
(Hạt) 

CPA 

City CTY 
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(Thành phố) 

Delimiter 
(Thành phần phân tách) 

DEL 

Precinct 
(Phân khu) 

PRE 

State 
(Bang) 

STA 

postalCode 
(Mã bưu điện) 

ZIP 

2.18.3 Ví dụ 

Xem các ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 2.19.4 ) 

2.19 Postal Address (AD) - Địa chỉ bưu điện (AD) 

Định nghĩa: Địa chỉ gửi thư và địa chỉ nhà hoặc văn phòng. Là một chuỗi các 
thành phần địa chỉ, như tên phố, hộp thư, thành phố, mã bưu điện, nước, v.v. 

AD được dùng chủ yếu để truyền gửi các dữ liệu cho phép in nhãn bưu điện, hoặc 
cho phép người đến thăm địa chỉ đó. Kiểu dữ liệu địa chỉ bưu điện không dự định chứa 
các thông tin bổ sung có thể hữu ích để tìm kiếm các địa điểm địa lý (ví dụ, tọa độ GPS) 
hoặc để thực hiện các nghiên cứu về dịch tễ. Những thông tin bổ sung như vậy được chứa 
trong các phần tử HL7 khác phù hợp hơn. 

Về mặt cấu trúc, kiểu dữ liệu địa chỉ bưu điện là một chuỗi các giá trị thành phần 
địa chỉ bổ sung thêm một mã “Cách sử dụng” và một khoảng thời gian có hiệu lực để 
thông tin về việc một địa chỉ có thể được dùng hay không và dùng khi nào cho một mục 
đích nhất định. 

Các ứng dụng không cần duy trì trật tự của các thành phần địa chỉ. 

Bảng 16. Các thành phần của Địa chỉ bưu điện 

Tên Kiểu Mô tả 

Use SET<CS> Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người 
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Tên Kiểu Mô tả 

(Cách sử dụng) dùng nên chọn địa chỉ nào trong số các địa chỉ tương tự 
cho một mục đích cụ thể. 

useablePeriod 
(Thời gian sử 
dụng được) 

GTS 

Là một giá trị GTS xác định các khoảng thời gian có 
thể sử dụng địa chỉ. Nó được dùng để chỉ định các địa 
chỉ khác nhau cho các khoảng thời gian khác nhau 
trong năm hoặc để chỉ các địa chỉ trong quá khứ. 

isNotOrdered 
(không được sắp 
xếp) 

BL 

Là giá trị Boolean chỉ báo rằng thứ tự của các thành 
phần địa chỉ có được biết hay không. Mặc dù các thành 
phần địa chỉ luôn nằm trong một Chuỗi có thứ tự, trật 
tự trình bày của chúng lại có thể được biết hoặc không. 
Khi vấn đề này là quan trọng, thành phần 
isNotOrdered (không được sắp xếp) có thể được dùng 
để truyền tải thông tin này. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu AD được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác 
định bởi ngữ cảnh sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và phần tử con như mô tả trong 
mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 17 
<!-- type AD --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   isNotOrdered = BL 
   use = CS* 
> 
Content: ( ( delimiter | country | state | county | city | postalCode | streetAddressLine | 
                houseNumber | houseNumberNumeric | direction | streetName | streetNameBase | 
                streetNameType | additionalLocator | unitID | unitType | careOf | censusTract | 
                deliveryAddressLine | deliveryInstallationType | deliveryInstallationArea | 
                deliveryInstallationQualifier | deliveryMode | deliveryModeIdentifier | 
                buildingNumberSuffix | postBox | precinct | #PCDATA )*, useablePeriod* ) 
</x> 

Mọi văn bản không phải là dấu cách trong nội dung của giá trị AD được diễn dịch 
như các thành phần ADXP với Kiểu thành phần là null/rỗng. Tham khảo phần về Địa chỉ 
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định dạng (2.21.1.5) trong Đặc tả trừu tượng các Kiểu dữ liệu để có thêm chỉ tiết đầy đủ 
về cách diễn dịch nội dung AD. 

2.19.1 Use : SET<CS> - Cách sử dụng : SET<CS> 

Định nghĩa: Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người sử dụng nên chọn 
địa chỉ nào trong bộ các địa chỉ tương tự cho một mục đích cụ thể 

Các mã sử dụng địa chỉ bưu điện được định nghĩa trong miền PostalAddressUse 
(Cách sử dụng địa chỉ bưu điện) (Bảng 25) 

Bảng 17. Miền PostalAddressUse 

Mã Tên Định nghĩa 

 

  H 
home address 
(Địa chỉ nhà) 

Địa chỉ liên lạc tại nhà, mọi cố gắng liên lạc vì mục đích 
công việc có thể xâm phạm tính riêng tư và có khả năng gặp 
gia đình hoặc các thành viên khác trong nhà thay vì người 
muốn gặp. Thường được dùng trong những trường hợp khẩn 
cấp,  hoặc khi không có các địa chỉ liên lạc khác. 

    HP 
primary home 
(Nhà chính) 

Địa chỉ nhà chính, để tiếp cận đối tượng sau giờ làm việc. 

    HV 
vacation home 
(Nhà nghỉ 
dưỡng) 

Nhà nghỉ dưỡng, để tiếp cận đối tượng khi họ đang đi nghỉ. 

  WP 
work place 
(Nơi làm việc) 

Một địa chỉ văn phòng. Là lựa chọn đầu tiên để liên hệ vì 
công việc trong giờ làm việc. 

    DIR 
Direct 
(Trực tiếp) 

Chỉ một địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ viễn thông giúp 
tiếp cận cá nhân hoặc tổ chức một cách trực tiếp không qua 
trung gian. Đối với điện thoại, thường được gọi là “đường 
dây riêng” 

    PUB 
Public 
(Công cộng) 

Chỉ một địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ viễn thông “tiêu 
chuẩn” có thể tiếp cận một dịch vụ lễ tân, một phòng văn 
thư, hoặc một trung gian khác trước khi gặp được đối tượng 
đích 
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Mã Tên Định nghĩa 

  BAD 
bad address 
(Địa chỉ sai) 

Cờ hiệu chỉ báo rằng địa chỉ sai, không dùng được 

  TMP 

temporary 
address 
(Địa chỉ tạm 
thời) 

Một địa chỉ tạm thời, có thể dùng được để thăm viếng hoặc 
gửi thư. Lưu ý rằng lịch sử địa chỉ có thể cung cấp thêm 
thông tin chi tiết hơn 

Nhận biết cách biểu diễn tên khác nhau. Cách biểu diễn có thể ảnh hưởng đến 
cách sử dụng tên. (ví dụ, dùng chữ tượng hình cho liên lạc chính thức) 

  ABC 
Alphabetic 
(Bảng chữ 
alpha) 

Phiên âm tên theo bảng chữ alpha (Tiếng Nhật: romaji) 

  IDE 
Ideographic 
(Chữ tượng 
hình) 

Dạng biểu diễn bằng chữ tượng hình của tên (ví dụ, chữ 
kanji của Nhật, các ký tự tiếng Trung quốc) 

  SYL 
Syllabic 
(Chữ tượng 
âm) 

Ghi tên theo chữ tượng âm (ví dụ, chữ kana của Nhật, chữ 
hangul của Hàn Quốc) 

PHYS 

physical visit 
address 
(Địa chỉ thăm 
viếng trực 
tiếp) 

Sử dụng chủ yếu để đến thăm viếng một địa chỉ 

PST 
postal address 
(Địa chỉ bưu 
điện) 

Được sử dụng để gửi thư. 

Mã cách sử dụng địa chỉ bưu điện không phải là cách phân loại hoàn chỉnh cho các 
địa điểm hay hoạt động diễn ra tại các địa điểm đó. Mục đích chính của nó là gợi ý hoặc 
ngăn cản việc sử dụng một địa chỉ cụ thể. Mã cách sử dụng không nên được xét riêng. 
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Phần tử dữ liệu có chứa địa chỉ (lớp và thuộc tính) cũng như ngữ cảnh dẫn đến các dữ 
liệu khác có thể biểu diễn bản chất chính xác và cách sử dụng địa chỉ phù hợp hơn là mã 
cách sử dụng. 

Biểu diễn XML 

Cách sử dụng được biểu diễn bằng thuộc tính cách sử dụng của XML và giá trị của 
nó, nếu có, phải bằng 0 hoặc các giá trị hợp lệ khác từ miền PostalAddressUse (Cách sử 
dụng địa chỉ bưu điện) (Bảng 25), phân cách nhau bằng dấu cách. 

2.19.2 Useable Period : GTS - Thời gian sử dụng được : GTS 

Định nghĩa: Là một giá trị GTS  xác định các khoảng thời gian có thể sử dụng địa 
chỉ. Nó được dùng để chỉ định các địa chỉ khác nhau cho các khoảng thời gian khác nhau 
trong năm hoặc để chỉ các địa chỉ trong quá khứ.  

Biểu diễn XML 

Thời gian sử dụng được được biểu diễn bằng 0 hoặc nhiều phần tử Thời gian sử 
dụng được của XML, mỗi phần tử trong đó phải là một giá trị GTS  hợp lệ. 

2.19.3 Is Not Ordered : BL - Không được sắp xếp : BL 

Định nghĩa: là một giá trị Boolean xác định xem có biết thứ tự của các thành phần 
địa chỉ hay không. Dù các thành phần địa chỉ luôn được sắp xếp thành Chuỗi có thứ tự, 
thứ tự trình bày của chúng lại có thể được biết hoặc không. Khi điều này là quan trọng, 
thì có thể sử dụng isNotOrdered (không được sắp xếp) để chuyển tải thông tin này. 

Biểu diễn XML 

Không được sắp xếp được biểu diễn bởi thuộc tính Không được sắp xếp của XML 
và giá trị của nó, nếu có, phải là một giá trị BL hợp lệ. 

2.19.4 Ví dụ 

Dưới đây là các ví dụ về địa chỉ trong dạng mã hóa XML, trong đó nhãn XML là 
kiểu thành phần địa chỉ và nội dung dữ liệu là giá trị thành phần địa chỉ. 

Địa chỉ: 

1050 W Đại lộ Wishard, 

RG tầng 5, 

Indianapolis, IN 46240 
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Có thể được mã hóa theo bất kỳ dạng nào sau đây: 

Dạng đầu tiên là kết quả của một hệ thống chỉ lưu giữ địa chỉ như các văn bản tự 
do hoặc trong một danh sách các trường dòng 1, dòng 2, v.v. 

Ví dụ 20 
<addr use='WP'> 
   1050 W Wishard Blvd, 
   RG 5th floor, 
   Indianapolis, IN 46240 
</addr> 

Dạng thứ hai cụ thể về vai trò của các thành phần địa chỉ hơn dạng thứ nhất và là 
dạng phổ biến hay thấy ở Mỹ, trong đó địa chỉ đường phố đôi khi bị tách biệt, và thành 
phố, bang, mã ZIP luôn được phân tách. 

Ví dụ 21 
<addr use='WP'> 
<streetAddressLine>1050 W Wishard Blvd</streetAddressLine>, 
<streetAddressLine>RG 5th floor</streetAddressLine>, 
<city>Indianapolis</city>, <state>IN</state> 
<postalCode>46240</postalCode> 
</addr> 

Dạng thứ ba thậm chí còn cụ thể hơn: 

Ví dụ 22 
<addr use='WP'> 
<houseNumber>1050</houseNumber> 
<direction>W</direction> 
<streetName>Wishard Blvd</streetName>, 
<additionalLocator>RG 5th floor</additionalLocator>, 
<city>Indianapolis</city>, <state>IN</state> 
<postalCode>46240</postalCode> 
</addr> 

Dạng thứ ba vừa rồi không thường thấy ở Mỹ. Tuy nhiên, nó lại hữu ích ở Đức, 
khi nhiều hệ thống giữ số nhà trong một trường riêng. Ví dụ, địa chỉ ở Đức: 

Windsteiner Weg 54a, 

D-14165 Berlin 
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sẽ thường được mã hóa như sau: 

Ví dụ 23 
<addr use='HP'> 
<streetName>Windsteiner Weg</streetName> 
<houseNumber>54a</houseNumber>,<delimiter/> 
<country>D</country>-<postalCode>14165</postalCode> 
<city>Berlin</city> 
</addr> 

2.20 Entity Name Part (ENXP) - Thành phần tên đối tượng (ENXP) 

Định nghĩa: Là một thẻ chuỗi ký tự biểu diễn một phần của tên. Có thể có mã 
kiểu chỉ vai trò của thành phần đó trong tên đối tượng tổng thể, và một mã từ hạn định để 
cung cấp thêm chi tiết về kiểu thành phần tên. Các thành phần tiêu biểu cho tên người là 
tên, họ, danh xưng, v.v. 

Bảng 18. Các thành phần của Thành phần tên đối tượng 

Tên Kiểu Mô tả 

Data 
(Dữ liệu) 

XML Text 
Content 
(Nội dung 
văn bản 
XML) 

Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã 
hóa 

partType 
(Kiểu 
thành 
phần) 

CS Cho biết thành phần tên là tên hay họ, tiền tố, hậu tố, v.v. 

Qualifier 
(Từ hạn 
định) 

SET<CS> 

Từ hạn định là một bộ các mã mà mỗi mã trong đó xác 
định một nhóm con nhất định của thành phần tên bổ sung 
thêm cho kiểu thành phần tên chính. Ví dụ, một tên có thể 
được đánh dấu là biệt danh, họ có thể là bút danh/nghệ 
danh hoặc tên trong các tài liệu công khai. 

Biểu diễn XML 
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ENXP được biểu diễn như một phần tử XML và tên của nó được phát sinh từ mã 
kiểu thành phần tên đối tượng (xem bảng bên dưới), còn nội dung của nó giống như một 
giá trị ST , ngoại trừ việc nó cũng có thuộc tính XML Kiểu thành phần và thuộc tính 
XML từ hạn định như mô tả ở trên. Giá trị của thuộc tính XML Kiểu thành phần được cố 
định là kiểu thành phần tên phù hợp. Thuộc tính XML Kiểu thành phần thường không 
được sử dụng. 

Mẫu kiểu 18 
<!-- type ENXP --> 
<family 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (FAM): FAM 
   qualifier = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</family> 
 
<given 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (GIV) : GIV 
   qualifier = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</given> 
 
<prefix 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (PFX) : PFX 
   qualifier = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</prefix> 
 
<suffix 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
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   partType = (SFX) : SFX 
   qualifier = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</suffix> 
 
<delimiter 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   language = CS 
   partType = (DEL) : DEL 
   qualifier = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA ) 
</delimiter> 

2.20.1 Data : XML Text Content (inherited from BIN) - Dữ liệu : Nội dung văn bản 
XML (kế thừa từ BIN) 

Định nghĩa: Bản thân dữ liệu được biểu diễn trong thực thể XML mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Được biểu diễn như nội dung văn bản của phần tử XML biểu diễn giá trị ENXP. 

2.20.2 Name Part Type : CS - Kiểu thành phần tên : CS 

Định nghĩa: Chỉ báo thành phần tên là tên, họ, tiền tố, hay hậu tố, v.v. Kiểu thành 
phần tên đối tượng được định nghĩa trong Bảng 27 

Bảng 19. Miền EntityNamePartType 

Mã Tên  Định nghĩa 

FAM 
Family 
(Họ) 

Họ, đây là tên liên kết với gia phả. Trong một số nền văn hóa 
(ví dụ Eritrea), họ của con trai là tên gọi của người cha. 

GIV 
Given 
(Tên) 

Tên gọi (không gọi là “tên đầu tiên” vì tên gọi này không phải 
luôn được đặt ở đầu). 

PFX 
Prefix 
(Tiền tố) 

Tiền tố có liên hệ mạnh với thành phần tên ngay sau nó. Tiền tố 
không có khoảng trống ẩn theo sau (mặc dù có khoảng trống ẩn 
ngay trước). Cần lưu ý rằng có thể đảo ngược các tiền tố. 
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Mã Tên  Định nghĩa 

SFX 
Suffix 
(Hậu tố) 

Hậu tố có liên hệ mạnh với thành phần tên ngay trước nó. Hậu 
tố không có khoảng trống ẩn ngay trước (mặc dù có khoảng 
trống ẩn ngay sau). Không thể đảo ngược các hậu tố. 

DEL 
Delimiter 
(Thành phần 
phân tách) 

Thành phần phân cách không có ý nghĩa gì khác ngoài việc 
được viết ra trong dạng biểu diễn tên. Thành phần phân cách 
không có khoảng trống ẩn ngay trước và ngay sau. 

Không phải mọi thành phần tên đều phải có một mã kiểu, nếu mã kiểu chưa được 
biết, hoặc không áp dụng được, hoặc đơn giản là chưa được định nghĩa, thì mã kiểu được 
biểu diễn bằng giá trị null (type.isNull). Ví dụ, tên là “Rogan Sulma” và chưa rõ đâu là 
tên gọi, đâu là họ, hoặc Rogan có thể chỉ là danh xưng. 

Tên đối tượng được khái niệm hóa như văn bản có bổ sung các đánh dấu (mark-
up). Phần đánh dấu có thể mô tả chi tiết vai trò của mỗi thành phần tên nếu biết. Các 
thành phần tên được sắp xếp theo trật tự được in trên nhãn bưu điện. Mô hình này giống 
với kiểu đánh dấu văn bản của HTML hoặc XML. 

Biểu diễn XML 

partType (Kiểu thành phần) được biểu diễn đồng thời ở cả dạng Phần tử và dạng 
Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, tên của phần tử được xác định bởi kiểu thành phần như 
đặc tả trong Bảng 28 dưới đây. Ngoài ra, mỗi phần tử này còn có thuộc tính XML Kiểu 
thành phần và giá trị của nó nếu có, phải là một giá trị hợp lệ từ miền 
EntityNamePartType (Kiểu thành phần tên đối tượng) (Bảng 27) tương ứng với kiểu 
thành phần được biểu diễn bởi phần tử mà nó xuất hiện trong đó. Do thuộc tính Kiểu 
thành phần của XML luôn có một giá trị cố định, nó thường không có mặt trong thực thể 
XML. 

Bảng 20. Tên Phần tử EntityNamePartType 

Tên phần tử Kiểu thành phần 

Delimiter 
(Thành phần phân tách) 

DEL 

Family FAM 
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(Họ) 

Given 
(Tên gọi) 

GIV 

Prefix 
(Tiền tố) 

PFX 

Suffix 
(Hậu tố) 

SFX 

2.20.3 Qualifier : SET<CS> - Từ hạn định : SET<CS> 

Định nghĩa: từ hạn định là một tập hợp các mã, mỗi mã trong đó đặc tả một nhóm 
con nhất định của thành phần tên bổ sung thêm cho kiểu thành phần tên chính. Ví dụ, một 
tên gọi có thể được đặt cờ hiệu là biệt danh, một họ có thể là bút danh hoặc tên trong các 
tài liệu công khai. 

Các từ hạn định thành phần tên đối tượng được định nghĩa trong Bảng 29. 

Bảng 21. Miền EntityNamePartQualifier 

Mã Tên Định nghĩa 

 

  LS 
Legal status 
(Trạng thái pháp 
lý) 

Dùng cho các tổ chức, là một hậu tố chỉ trạng thái pháp lý, ví dụ 
“"Inc.", "Co.", "AG", "GmbH", "B.V." "S.A.", "Ltd.", v.v. 

 
   

    AC 
Academic 
(Học vị) 

Cho biết một tiền tố như “Dr.” (bác sĩ), hoặc một hậu tố như 
“M.D” (Bác sĩ y khoa) hoặc “Ph.D” (Tiến sĩ) 

    NB 
Nobility 
(Quý tộc) 

Ở châu Âu và châu Á, vẫn có những người có danh xưng quý tộc 
(tầng lớp quý tộc). Từ “von” trong tiếng Đức thường là một danh 
xưng quý tộc, chứ không chỉ là một tiếp đầu ngữ (voorvoegsel) 
đơn giản. Các danh xưng khác như “Bá tước vùng”, hay “Đức 
vua..”, v.v. Ngày nay rất hiếm khi được dùng, nhưng một số hệ 
thống vẫn ghi lại danh xưng này. 
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Mã Tên Định nghĩa 

    PR 
Professional 
(Nghề nghiệp) 

Chủ yếu trong văn hóa Vương quốc Anh, mọi người vẫn có xu 
hướng giữ một tên gọi tắt của tổ chức nghề nghiệp của họ trong 
các hậu tố của tên. 

    VV voorvoegsel 

Một “voorvoegsel” trong tiếng Hà Lan là một yếu tố kiểu “van” 
hay “de” có thể chỉ danh xưng quy tộc trong quá khứ nhưng giờ 
không còn nữa. Các tiền tố tương tự vẫn tồn tại trong các ngôn ngữ 
như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hoặc Bồ Đào Nha. 

   

    AD 
Adopted 
(Tên nhận nuôi) 

Tên của người được đặt khi được nhận nuôi. 

    BR 
Birth 
(Tên lúc mới 
sinh) 

Tên mà người đó có ngay sau khi sinh ra. Thường là họ nhưng có 
thể được dùng để làm tên gọi lúc mới sinh và sau này có thể được 
thay đổi. 

    SP 
Spouse 
(Tên vợ/chồng) 

Tên lấy từ đối tác trong quan hệ hôn nhân (do đó có chữ “M”). 
Thường là họ của đối tác. Cần lưu ý rằng không thể suy luận về 
giới tính từ việc có mặt của tên vợ/chồng. 

   

    CL 
Callme 
(Tên thường 
gọi) 

Tên thường gọi (thường là tên gọi) là tên được đề nghị dùng khi 
xưng hô trực tiếp với một người. 

  IN 
Initial 
(Tên viết tắt) 

Cho biết thành phần của tên thường chỉ là chữ cái đầu. Tên viết tắt 
không hàm ẩn một khoảng trống ngay sau vì sẽ không phù hợp với 
chữ không phải Latinh. Tên viết tắt có thể gồm nhiều hơn một chữ 
cái, ví dụ, “Ph.” có thể là viết tắt của “Philippe” và “Th.” là viết tắt 
của “Thomas”. 

  TITLE 
Title 
(Danh xưng) 

Cho biết tiền tố hoặc hậu tố là danh xưng áp dụng cho toàn bộ tên, 
chứ không chỉ thành phần tên ngay cạnh. 
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Biểu diễn XML 

Từ hạn định được biểu diễn như một thuộc tính XML là từ hạn định, và giá trị của 
nó nếu có phải là 0 hoặc nhiều giá trị từ miền Từ hạn định thành phần tên đối tượng 
(Bảng 29), phân cách với nhau bởi khoảng trống. 

2.20.4 Ví dụ 

Xem các ví dụ trong Phần Các ví dụ (§ 2.22.3 ), Các ví dụ (§ 2.23.3 ) và Các ví dụ 
(§ 2.24.3 ) 

2.21 Entity Name (EN) - Tên đối tượng (EN) 

Định nghĩa: tên của cá nhân, tổ chức, địa điểm hoặc sự vật. Là một chuỗi có thứ 
tự bao gồm các thành phần tên, như tên gọi, họ, tiền tố, hậu tố, v.v. Ví dụ các giá trị của 
tên đối tượng là “Jim Bob Walton, Jr.”, “Tổ chức Health Level Seven”, “Hồ Tahoe”, v.v. 
Tên đối tượng có thể đơn giản như một chuỗi ký tự hoặc có thể bao gồm nhiều thành 
phần tên đối tượng, ví dụ như “Jim”, “Bob”, “Walton” và “Jr.”, “Health Level Seven” và 
“Tổ chức”, “Hồ” và “Tahoe”. 

Về mặt cấu trúc, kiểu dữ liệu tên đối tượng là một chuỗi các giá trị thành phần tên 
đối tượng có thêm mã “cách sử dụng” bổ sung và một khoảng thời gian có giá trị của 
thông tin về việc tên đó có thể được sử dụng hay không và khi nào được sử dụng dành 
cho một mục đích cho trước. 

Bảng 22. Các thành phần của Tên đối tượng 

Tên Kiểu Mô tả 

Use 
(Cách sử 
dụng) 

SET<CS> 

Là một tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người sử 
dụng nên chọn tên nào trong số các tên tương tự cho một 
mục đích cho trước. Tên không có mã sử dụng cụ thể có thể 
là tên mặc định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với 
tên có mã sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên sử dụng hơn cho 
mục đích tương ứng. 

validTime 
(Thời gian 
hiệu lực) 

IVL<TS> 

Là khoảng thời gian xác định thời gian mà tên đó được hoặc 
đã được sử dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh 
thực tế là con người thay đổi tên của người, địa điểm hoặc sự 
vật. 

Biểu diễn XML 

104 
 



Kiểu dữ liệu EN được biểu diễn bằng một phần tử XML và tên của nó được xác 
định trong ngữ cảnh nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và các phần tử con như 
mô tả trong mẫu và các mục con sau đây. 

Mẫu kiểu 19 
<!-- type EN --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   use = CS* 
> 
Content: ( (delimiter | family | given | prefix | suffix | #PCDATA)*, validTime ) 
</x> 

Bất kỳ văn bản không có khoảng trống nào trong nội dung EN đều được diễn giải 
như thành phần ENXP có partType (Kiểu thành phần) là null. Tham khảo mục Định dạng 
tên (2.23.1.4) trong Đặc tả trừu tượng các Kiểu dữ liệu để xem đầy đủ chi tiết về cách 
diễn dịch nội dung EN. 

2.21.1 Use : SET<CS> - Cách sử dụng : SET<CS> 

Định nghĩa: Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người sử dụng nên chọn 
tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích nhất định. Tên không có mã sử dụng cụ 
thể có thể là một tên mặc định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên có mã sử 
dụng cụ thể sẽ được ưu tiên dùng cho mục đích tương ứng. 

Các mã sử dụng tên đối tượng được định nghĩa trong miền EntityNameUse (Cách 
sử dụng tên đối tượng) (Bảng 31) 

Bảng 23. Miền EntityNameUse 

Mã Tên Định nghĩa 

C 
License 
(Giấy phép) 

Tên đã được ghi trên giấy phép, hồ sơ, giấy chứng 
nhận, v.v. (chỉ dùng nếu khác tên hợp pháp). 

I 
Indigenous/Tribal 
(Bản địa, bộ lạc) 

Ví dụ Chief Red Cloud (Tù trưởng Mây đỏ)  

L 
Legal 
(Hợp pháp) 

Tên thường gọi/thông thường/tên thường sử dụng 
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Mã Tên Định nghĩa 

P 
Pseudonym 
(Biệt hiệu/tên giả) 

Tên tự đặt mà người đó đang dùng hoặc đã dùng. 

A 
Artist/Stage 
(Nghệ sĩ/Sân khấu) 

Bao gồm bút danh/nghệ danh của nhà văn, nghệ sĩ, 
v.v. 

R 
Religious 
(Tôn giáo) 

Ví dụ. Sơ Mary Francis, Tu sĩ John 

SRCH 
Search 
(Tìm kiếm) 

Tên dự định dùng để tìm kiếm hoặc so khớp 

PHON 
Phonetic 
(Ngữ âm) 

Tên đánh vần theo ngữ âm 

SNDX Soundex Tên đánh vần theo thuật toán SoundEx 

ABC 
Alphabetic 
(Tên ghi theo bảng chữ 
cái) 

Phiên âm tên theo bảng chữ cái Latinh (tiếng Nhật: 
chữ romaji) 

SYL 
Syllabic 
(Tên ghi theo âm tiết) 

Phiên âm tên theo âm tiết (ví dụ: chữ kana của Nhật, 
chữ hangul của Hàn Quốc) 

IDE 
Ideographic 
(Tên ghi theo chữ 
tượng hình) 

Dạng biểu diễn bằng chữ tượng hình của tên (ví dụ, 
chữ kanji của Nhật, các ký tự tiếng Trung Quốc) 

Biểu diễn XML 

Cách sử dụng được biểu diễn bởi thuộc tính cách sử dụng trong XML, và giá trị 
của nó nếu có phải là 0 hoặc nhiều giá trị hợp lệ từ miền EntityNameUse (Cách sử dụng 
tên đối tượng) (Bảng 31) được phân tách bằng khoảng trống. 
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2.21.2 Valid Time : IVL<TS> - Thời gian có hiệu lực : IVL<TS> 

validTime (Thời gian có hiệu lực) được biểu diễn bằng 0 hoặc nhiều phần tử Thời 
gian có hiệu lực trong XML, mỗi phần tử trong đó phải là một giá trị IVL<TS> hợp lệ. 

2.21.3 Ví dụ 

Xem các ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 2.22.3 ), Các ví dụ (§ 2.23.3 ) và Các ví dụ 
(§ 2.24.3 ) 

2.22 Person Name (PN) specializes EN - Tên người (PN) chuyên biệt hóa EN 

Định nghĩa: tên của một cá nhân là một chuỗi có thứ tự gồm các thành phần tên, 
như tên gọi, họ, tiền tố, hậu tố, v.v. PN khác với EN vì kiểu từ hạn định không thể bao 
gồm LS (Trạng thái pháp lý). 

Bảng 24. Các thành phần của Tên người 

Tên  Kiểu Mô tả 

Use 
(Cách sử 
dụng) 

SET<CS> 

Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên 
lựa chọn tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích 
nhất định. Tên không có mã sử dụng cụ thể có thể là tên mặc 
định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên tên có 
mã sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương 
ứng. 

validTime 
(Thời gian 
hiệu lực) 

IVL<TS> 

Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã 
được sử dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh 
thực tế là con người thay đổi tên gọi cho người, địa điểm và 
sự vật. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu PN được biểu diễn bằng một phần tử XML và tên của nó được xác 
định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và phần tử con như 
mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 20 
<!-- type PN --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   use = CS* 
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> 
Content: ( (delimiter | family | given | prefix | suffix | #PCDATA)*, validTime ) 
</x> 

Mọi văn bản không có khoảng trống trong nội dung PN đều được diễn giải như 
các thành phần ENXP có partType (Kiểu thành phần) là Null. Tham khảo mục Định dạng 
tên (2.23.1.4) trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu để xem chi tiết đầy đủ về cách 
diễn giải nội dung PN. 

2.22.1 Use : SET<CS> (inherited from EN) - Cách sử dụng : SET<CS> (kế thừa 
từ EN) 

Định nghĩa: Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên lựa chọn 
tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích nhất định. Tên không có mã sử dụng cụ 
thể có thể là tên mặc định dùng được cho mọi mục đích, nhưng tên có mã sử dụng cụ thể 
sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương ứng. 

Biểu diễn XML 

Cách sử dụng được biểu diễn bằng thuộc tính cách sử dụng trong XML, và giá trị 
của nó nếu có phải là 0 hoặc nhiều giá trị hợp lệ từ miền EntityNameUse (Cách sử dụng 
tên đối tượng) (Bảng 31), phân cách bởi các khoảng trống. 

2.22.2 Valid Time : IVL<TS> (inherited from EN) - Thời gian có hiệu lực : 
IVL<TS> (kế thừa từ EN) 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã được sử 
dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh thực tế là con người thay đổi tên gọi 
cho người, địa điểm và sự vật. 

Biểu diễn XML 

validTime (Thời gian có hiệu lực) được biểu diễn bởi 0 hoặc nhiều phần tử XML 
Thời gian có hiệu lực, trong đó mỗi phần tử phải là một giá trị IVL<TS> hợp lệ. 

2.22.3 Ví dụ 

Một mã hóa rất đơn giản của “Adam A. Everyman” là: 

Ví dụ 24 

<name> 
<given>Adam</given> 
<given>A.</given> 
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<family>Everyman</family> 
</name> 

Không cần đề cập đến các từ hạn định đặc biệt nếu không biết hoặc không phù 
hợp. Ví dụ tiếp theo cho thấy cách sử dụng nhiều tên gọi, tiền tố, hậu tố, để cho biết bằng 
cấp học vấn, danh xưng quý tộc, các vorvoegsel (tiếp đầu ngữ) (“van”), và từ chỉ nghề 
nghiệp. 

Ví dụ 25 
<name> 
<prefix qualifier='AC'>Dr. phil. </prefix> 
<given>Regina</given> 
<given>Johanna</given> 
<given>Maria</given> 
<prefix qualifier='NB'>Gr&auml;fin </prefix> 
<family qualifier='BR'>Hochheim</family>-<family 
qualifier='SP'>Weilenfels</family> 
<suffix qualifier='PR'>NCFSA</suffix> 
</name> 

Ví dụ sau cho thấy ba dạng biểu diễn một tên người Nhật: tượng hình (Kanji), 
tượng âm (Hiragana), và ghi theo ký tự La tinh (Romaji). 

Ví dụ 26 
<name use='IDE'> 
<family>木村</family> 
<given>道男</given> 
</name> 
<name use="SYL"> 
<family>きむら</family> 
<given>みちお</given> 
</name> 
<name use="ABC"> 
<family>KIMURA</family> 
<given>MICHIO</given> 
</name> 

2.23 Organization Name (ON) specializes EN - Tên tổ chức (ON) chuyên biệt 
hóa EN 

Định nghĩa: Tên của một tổ chức là một chuỗi có thứ tự gồm các thành phần tên. 
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Bảng 25. Các thành phần của Tên tổ chức 

Tên Kiểu Mô tả 

Use 
(Cách sử 
dụng) 

SET<CS> 

Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên 
lựa chọn tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích 
nhất định. Tên không có mã sử dụng cụ thể có thể là tên mặc 
định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên có mã 
sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương ứng. 

validTime 
(Thời gian 
có hiệu lực) 

IVL<TS> 

Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã 
được sử dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh 
thực tế là con người thay đổi tên gọi cho người, địa điểm và 
sự vật. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu ON được biểu diễn bằng một phần tử XML và tên của nó được xác 
định bằng ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử này có các thuộc tính và các phần tử 
con như đã được mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 21 
<!-- type ON --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   use = CS* 
> 
Content: ( (delimiter | prefix | suffix | #PCDATA)*, validTime ) 
</x> 

Bất kỳ văn bản không có khoảng trống nào trong nội dung ON đều được diễn dịch 
như các thành phần ENXP có partType (Kiểu thành phần) bằng Null. Tham khảo thêm 
mục Định dạng tên (2.23.1.4) trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu để xem chi tiết đầy 
đủ về cách diễn dịch nội dung ON. 

2.23.1 Use : SET<CS> (inherited from EN) - Cách sử dụng : SET<CS> (kế thừa 
từ EN) 

Định nghĩa: Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên lựa 
chọn tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích nhất định. Tên không có mã sử 
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dụng cụ thể có thể là tên mặc định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên có mã 
sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương ứng. 

Biểu diễn XML 

Cách sử dụng được biểu diễn bằng thuộc tính cách sử dụng trong XML, và giá trị 
của nó nếu có phải là 0 hoặc nhiều giá trị hợp lệ từ miền EntityNameUse (Cách sử dụng 
tên đối tượng) (Bảng 31), phân cách bởi các khoảng trống. 

2.23.2 Valid Time : IVL<TS> (inherited from EN) - Thời gian có hiệu lực : 
IVL<TS> (kế thừa từ EN) 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã được sử 
dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh thực tế là con người thay đổi tên gọi 
cho người, địa điểm và sự vật. 

Biểu diễn XML 

validTime (Thời gian có hiệu lực) được biểu diễn bởi 0 hoặc nhiều phần tử XML 
Thời gian có hiệu lực, trong đó mỗi phần tử phải là một giá trị IVL<TS> hợp lệ. 

2.23.3 Ví dụ 

Ví dụ sau là tên của HL7 với trạng thái pháp lý là “Inc.” (Tổ chức có tư cách pháp 
nhân) được biểu diễn như một thành phần tên riêng biệt. 

Ví dụ 27 
<name>Health Level Seven, <suffix qualifier='LS'>Inc.</suffix></name> 

2.24 Trivial Name (TN) specializes EN - Tên thông dụng (TN) chuyên biệt hóa EN 

Định nghĩa: Là dạng hạn chế của tên đối tượng, là một chuỗi ký tự đơn giản dùng 
cho một tên gọi đơn giản của sự vật và địa điểm. 

Bảng 26. Các thành phần của Tên thông dụng 

Tên Kiểu Mô tả 

Use 
(Cách sử 
dụng) 

SET<CS> 

Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên 
lựa chọn tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích 
nhất định. Tên không có mã sử dụng cụ thể có thể là tên mặc 
định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên có mã 
sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương ứng 
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Tên Kiểu Mô tả 

validTime 
(Thời gian 
có hiệu lực) 

IVL<TS> 

Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã 
được sử dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh 
thực tế là con người thay đổi tên gọi cho người, địa điểm và 
sự vật 

Biểu diễn XML 

TN được biểu diễn bởi một phần tử XML mà tên của nó được xác định trong ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và phần tử con như mô tả trong mẫu 
và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 22 

<!-- type TN --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | 
NA | NP) 
   use = CS* 
> 
Content: ( #PCDATA, validTime ) 
</x> 

2.24.1 Use : SET<CS> (inherited from EN) - Cách sử dụng : SET<CS> (kế thừa 
từ EN) 

Định nghĩa: Là tập hợp các mã tư vấn cho hệ thống hoặc người dùng nên lựa 
chọn tên nào trong các tên tương tự cho một mục đích nhất định. Tên không có mã sử 
dụng cụ thể có thể là tên mặc định dùng được cho mọi mục đích, nhưng đối với tên có mã 
sử dụng cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cho mục đích tương ứng. 

Biểu diễn XML 

Cách sử dụng được biểu diễn bằng thuộc tính cách sử dụng trong XML, và giá trị 
của nó nếu có phải là 0 hoặc nhiều giá trị hợp lệ từ miền EntityNameUse (Cách sử dụng 
tên đối tượng) (Bảng 31), phân cách bởi các khoảng trống. 
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2.24.2 Valid Time : IVL<TS> (inherited from EN) - Thời gian có hiệu lực : 
IVL<TS> (kế thừa từ EN) 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định thời điểm tên đang hoặc đã được sử 
dụng cho đối tượng. Điều này cho phép phản ánh thực tế là con người thay đổi tên gọi 
cho người, địa điểm và sự vật. 

Biểu diễn XML 

validTime (Thời gian có hiệu lực) được biểu diễn bởi 0 hoặc nhiều phần tử XML 
Thời gian có hiệu lực, trong đó mỗi phần tử phải là một giá trị IVL<TS> hợp lệ. 

2.24.3 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây là tên tổ chức, “Tổ chức Health Level Seven”, biểu diễn theo dạng 
chuỗi đơn giản: 

Ví dụ 28 
<name>Health Level Seven, Inc.</name> 

2.25 Quantity (QTY) - Số lượng (QTY) 

Định nghĩa: QTY là dạng khái quát hóa trừu tượng của tất cả các kiểu dữ liệu (1) 
mà bộ giá trị của chúng có quan hệ trật tự (nhỏ hơn hoặc bằng) và (2) khi mức chênh lệch 
được định nghĩa cho tất cả các tập giá trị con đã xếp thứ tự của kiểu dữ liệu. Việc trừu 
tượng hóa kiểu số lượng là cần thiết để định nghĩa một số kiểu nhất định khác, ví dụ như 
khoảng cách và phân bổ xác suất. 

Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu đã định nghĩa một đặc tính diff (mức chênh 
lệch) của một Kiểu dữ liệu (không phải là giá trị dữ liệu) là kiểu dữ liệu của giá trị mức 
chênh lệch giữa hai giá trị dữ liệu của kiểu số lượng. Theo mặc định, đặc tính diff cũng 
thuộc cùng kiểu dữ liệu, nhưng có thể bị ghi đè bởi một chuyên biệt hóa của QTY. Ví dụ, 
sự khác biệt giữa hai giá trị TS có kiểu dữ liệu là PQ (với đơn vị là thời gian đã trôi qua). 

Biểu diễn XML 

QTY là một kiểu dữ liệu trừu tượng và do đó không thể dùng trực tiếp trong thực 
thể XML, bởi vậy nó không có dạng biểu diễn XML. Thay vì thế, phải sử dụng một kiểu 
dữ liệu con cụ thể. 
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2.26 Integer Number (INT) specializes QTY - Số nguyên (INT) chuyên biệt 
hóa QTY 

Định nghĩa: Các số nguyên (-1, 0, 1, 2, 100, 3398129, v.v.) là các con số chính 
xác, kết quả của các phép tính toán và liệt kê. Số nguyên là rời rạc, và tập hợp các số 
nguyên là vô cùng nhưng đếm được. Không có giới hạn tùy ý nào được áp đặt cho dãy số 
nguyên. Hai trạng thái null được định nghĩa cho vô cùng âm và vô cùng dương. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu INT được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong 
dạng Phần tử, tên của phần tử được xác định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần 
tử có các thuộc tính như mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Kiểu mẫu 23 
<!-- type INT --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = xs:integer 
   /> 

Các thực thể XML có thể chứa một trạng thái null hoặc một giá trị, nhưng không 
thể chứa cả hai. 

Dạng Thuộc tính của INT được dùng khi các đặc tính của kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là INT. Tên của thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh nó được dùng. Giá trị của 
thuộc tính là một giá trị số nguyên. 

2.27 Real Number (REAL) specializes QTY - Số thực (REAL) chuyên biệt 
hóa QTY 

Định nghĩa: Là các phân số. Thường dùng khi đo, ước tính, hoặc tính số lượng từ 
các số thực. Dạng biểu diễn tiêu biểu là dạng thập phân, khi số lượng các số thập phân 
quan trọng được gọi là độ chính xác. Số thực được cần hơn số nguyên khi cần đo đạc, 
ước tính, hoặc tính toán các số lượng của thế giới thực từ các số thực khác. Thuật ngữ “số 
thực” trong tiêu chuẩn này được dùng để chỉ rằng các giá trị phân số cũng được bao hàm 
mà không cần hàm chỉ toàn bộ tập hợp các số thực trong toán học. 

Biểu diễn XML 
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REAL được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong dạng Phần 
tử, tên của phần tử được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng. Phần tử có các thuộc 
tính như mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 24 
<!-- type REAL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = Union of (xs:decimal xs:double) 
   /> 

Các thực thể XML có thể chứa một trạng thái null hoặc một giá trị, nhưng không 
thể chứa cả hai. 

Dạng Thuộc tính của REAL được dùng khi đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là REAL. Tên của thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng. Giá trị 
thuộc tính là giá trị thực. Với cả dạng phần tử và dạng thuộc tính, giá trị của REAL khi 
biểu diễn phải tuân theo một trong hai kiểu dữ liệu thập phân hoặc gấp đôi (double) của 
lược đồ XML. 

2.28 Physical Quantity (PQ) specializes QTY - Số lượng vật lý (PQ) chuyên biệt 
hóa QTY 

Định nghĩa: Là số lượng có đơn vị biểu diễn kết quả của một hành động đo đạc. 

Bảng 27. Các thành phần của Số lượng vật lý 

Tên Kiểu Mô tả 

Value 
(Giá trị) 

REAL Độ lớn của lượng đo theo đơn vị. 

Unit 
(Đơn vị) 

CS 
Đơn vị của phép đo được xác định trong Mã thống nhất cho các 
đơn vị đo (UCUM) [http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM]. 
 

Translation 
(Chuyển 
ngữ) 

PQR 
Một dạng biểu diễn thay thế của cùng số lượng vật lý được biểu 
diễn bằng đơn vị khác, thuộc một hệ thống mã hóa đơn vị khác 
và có thể có giá trị khác. 
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PQ được biểu diễn bằng một phần tử XML và tên của nó được xác định bởi ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và phần tử con như mô tả trong mẫu 
và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 25 
<!-- type PQ --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = REAL 
   unit = CS 
> 
Content: ( translation* ) 
</x> 

Các thực thể XML có thể chứa một trạng thái null hoặc một giá trị, nhưng không 
thể chứa cả hai. Thuộc tính đơn vị phải có mặt nếu có thuộc tính giá trị, và không thể 
xuất hiện khi không có thuộc tính giá trị. 

2.28.1 Value : REAL - Giá trị : REAL 

Định nghĩa: Là độ lớn của lượng đo được theo đơn vị. 

Biểu diễn XML 

Giá trị được biểu diễn bởi thuộc tính giá trị của XML và giá trị của nó nếu có phải 
là một giá trị REAL hợp lệ. 

2.28.2 Unit of Measure : CS - Đơn vị đo : CS 

Định nghĩa: Đơn vị đo được xác định trong Mã thống nhất cho các đơn vị đo 
(UCUM) [http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM]. 

Các chi tiết về Mã thống nhất cho các đơn vị đo, và bảng ví dụ các đơn vị thường 
dùng trong thực tế của HL7 được cung cấp trong một phụ lục của tài liệu Đặc tả trừu 
tượng các kiểu dữ liệu. 

Đơn vị đo mặc định là 1 (“phần tử đơn vị”). 

Biểu diễn XML 

Đơn vị được biểu diễn bởi thuộc tính đơn vị của XML, và giá trị của nó nếu có 
phải là một đơn vị đo hợp lệ như định nghĩa trong UCUM. 
[http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM]. 
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2.28.3 Translation : PQR - Chuyển ngữ : PQR 

Định nghĩa: Là dạng biểu diễn thay thế của cùng số lượng vật lý biểu diễn bằng 
một đơn vị khác, thuộc một hệ thống mã hóa đơn vị khác và có thể có giá trị khác. 

Biểu diễn XML 

Chuyển ngữ được biểu diễn bằng 0 hoặc nhiều phần tử chuyển ngữ của XML, mỗi 
phần tử trong đó phải là một PQR hợp lệ. 

2.28.4 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây biểu diễn giá trị 22.35 milimol trên một mililit. 

Ví dụ 29 
<value value='22.35' unit='mmol/mL'/> 

Ví dụ sau biểu diễn giá trị 1.77 mét và dạng chuyển ngữ của nó sang đơn vị inch. 

Ví dụ 30 
<value value='1.77' unit='m'> 
<translation value='69.7' code='[in_I]' 
      codeSystem='2.16.840.1.113883.19.6.8' codeSystemName='UCUM'/> 
</value> 

2.29 Physical Quantity Representation (PQR) specializes CV - Dạng biểu diễn số 
lượng vật lý (PQR) chuyên biệt hóa CV 

Định nghĩa: Là một dạng biểu diễn của số lượng vật lý theo đơn vị từ bất kỳ hệ 
thống mã hóa nào. Được dùng để chỉ các dạng biểu diễn thay thế nhau của một số lượng 
vật lý. 

Bảng 28. Các thành phần của Dạng biểu diễn số lượng vật lý 

Tên Kiểu Mô tả 

Value 
(Giá trị) 

REAL Độ lớn của giá trị đo theo đơn vị xác định trong mã 

Code 
(Mã) 

ST 
Biểu tượng mã đơn thuần được định nghĩa bởi hệ 
thống mã hóa. Ví dụ, “784.0” là biểu tượng mã của 
mã ICD-9, giá trị mã “784.0” cho bệnh đau đầu. 

codeSystem UID Xác định hệ thống mã hóa định nghĩa ra mã. 
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Tên Kiểu Mô tả 

(Hệ thống mã hóa) 

codeSystemName 
(Tên hệ thống mã hóa) 

ST Tên thông dụng của hệ thống mã hóa. 

codeSystemVersion 
(Phiên bản hệ thống 
mã hóa) 

ST 
Nếu áp dụng được, thì là số mô tả phiên bản của riêng 
hệ thống mã hóa đang xét đến. 

displayName 
(Tên hiển thị) 

ST 
Tên hoặc tiêu đề của mã, mà hệ thống gửi hiển thị giá 
trị mã dưới tên đó cho người dùng. 

originalText 
(Văn bản gốc) 

ED Văn bản hoặc cụm từ là cơ sở để mã hóa. 

Đây là dạng mở rộng của kiểu dữ liệu giá trị được mã hóa. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu PQR được biểu diễn bởi phần tử XML và tên của nó được xác định 
bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính và các phần tử con như mô 
tả trong mẫu và các mục con bên dưới. 

Mẫu kiểu 26 
<!-- type PQR --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   code = ST 
   codeSystem = UID 
   codeSystemName = ST 
   codeSystemVersion = ST 
   displayName = ST 
   value = REAL 
> 
Content: ( originalText ) 
</x> 
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2.29.1 Value : REAL - Giá trị : REAL 

Định nghĩa: Độ lớn của giá trị đo theo đơn vị đã được xác định trong mã.  

Biểu diễn XML 

Giá trị được biểu diễn bởi thuộc tính giá trị của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một giá trị REAL hợp lệ. 

2.29.2 Code : ST (inherited from CD) - Mã : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Là biểu tượng mã đơn thuần được định nghĩa bởi hệ thống mã hóa. 
Ví dụ, “784.0” là biểu tượng mã của mã ICD-9, giá trị mã “784.0” cho bệnh đau đầu. 

Biểu diễn XML 

Mã được biểu diễn bởi thuộc tính mã của XML, và giá trị của nó nếu có phải là 
một xs:token không có khoảng trống ở trong. 

2.29.3 Code System : UID (inherited from CD) - Hệ thống mã hóa : UID (kế thừa 
từ CD) 

Định nghĩa: xác định hệ thống mã hóa định nghĩa mã. 

Biểu diễn XML 

codeSystem (Hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Hệ thống mã hóa 
của XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị UID hợp lệ. 

2.29.4 Code System Name : ST (inherited from CD) - Tên hệ thống mã hóa : ST (kế 
thừa từ CD) 

Định nghĩa: Một tên thông dụng của hệ thống mã hóa.  

Biểu diễn XML 

codeSystemName (Tên hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hệ 
thống mã hóa, và giá trị của nó nếu có phải là một ST hợp lệ. 

2.29.5 Code System Version : ST (inherited from CD) - Phiên bản hệ thống mã hóa 
: ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Nếu áp dụng được, thì là số mô tả phiên bản được định nghĩa riêng 
cho hệ thống mã hóa đang xét. 

Biểu diễn XML 
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codeSystemVersion (Phiên bản hệ thống mã hóa) được biểu diễn bởi thuộc tính 
Phiên bản hệ thống mã hóa trong XML và giá trị của nó, nếu có, phải là một ST hợp lệ. 

2.29.6 Display Name : ST (inherited from CD) - Tên hiển thị : ST (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Là tên hoặc tiêu đề của mã mà hệ thống gửi hiển thị giá trị của mã 
dưới tên đó cho người dùng. 

Biểu diễn XML 

Tên hiển thị được biểu diễn bởi thuộc tính Tên hiển thị của XML và giá trị của nó, 
nếu có, phải là một giá trị ST hợp lệ. 

2.29.7 Original Text : ED (inherited from CD) - Văn bản gốc : ED (kế thừa từ CD) 

Định nghĩa: Văn bản hoặc cụm từ dùng làm cơ sở để mã hóa. 

Biểu diễn XML 

originalText (Văn bản gốc) được biểu diễn bởi phần tử Văn bản gốc trong XML 
và nếu có mặt, nó phải là một giá trị ED hợp lệ. 

2.29.8 Ví dụ 

Xem ví dụ sử dụng PQ.chuyển ngữ trong phần Các ví dụ (§ 2.28.4 ) 

2.30 Monetary Amount (MO) specializes QTY - Số tiền (MO) chuyên biệt 
hóa QTY 

Định nghĩa:  Số tiền là một số lượng biểu diễn số tiền theo một loại tiền tệ nào đó. 
Loại tiền tệ là các đơn vị của số tiền trong các vùng kinh tế khác nhau. Trong khi số tiền 
là một kiểu số lượng đơn (tiền), tỷ giá hối đoái giữa các đơn vị tiền tệ lại biến đổi. Đây là 
sự khác biệt chính giữa số lượng vật lý và số tiền, và là lý do tại sao các đơn vị tiền tệ lại 
không phải là đơn vị vật lý. 

Bảng 29. Các thành phần của Số tiền 

Tên Kiểu Mô tả 

Value 
(Giá trị) 

REAL Độ lớn của số tiền theo đơn vị tiền tệ. 

Currency 
(Loại tiền tệ) 

CS Đơn vị tiền tệ như đã được định nghĩa trong ISO 4217. 
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Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu MO được biểu diễn bởi một phần tử XML, tên của nó được xác định 
trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính như đã được mô tả trong 
mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 27 
<!-- type MO --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = REAL 
   currency = CS 
   /> 

2.30.1 Value : REAL - Giá trị : REAL 

Định nghĩa: Độ lớn của số tiền theo đơn vị tiền tệ. 

Biểu diễn XML 

Giá trị được biểu diễn bằng thuộc tính giá trị của XML và giá trị của nó, nếu có, 
phải là một giá trị REAL hợp lệ. 

2.30.2 Currency : CS - Loại tiền tệ : CS 

Định nghĩa: Đơn vị tiền tệ như đã được định nghĩa trong ISO 4217. 

Bảng 30. Miền Loại tiền tệ 

Mã Tên Định nghĩa 

ARS Argentine Peso Đồng Peso Ác-hen-ti-na, đồng tiền của Ác-hen-ti-na. 

AUD Australian Dollar Đồng đô-la Úc, đồng tiền của Úc 

BRL Brazilian Real Đồng Real của Braxin, đồng tiền của Braxin 

CAD Canadian Dollar Đồng đô-la Canada, đồng tiền của Canada 

CHF Swiss Franc Đồng Franc Thụy Sĩ, đồng tiền của Thụy Sĩ 

CLF Unidades de Formento Đồng Unidades de Formento, đồng tiền của Chi - lê 
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Mã Tên Định nghĩa 

CNY Yuan Renminbi Đồng Nhân dân tệ, đồng tiền của Trung Quốc 

DEM Deutsche Mark Đồng Mark Đức, đồng tiền của Đức 

ESP Spanish Peseta 
Đồng Peseta Tây Ban Nha, đồng tiền của Tây Ban 
Nha 

EUR Euro Đồng Euro, đồng tiền của Liên Minh Châu Âu 

FIM Markka Đồng Markka, đồng tiền của Phần Lan 

FRF French Franc Đồng Franc Pháp, đồng tiền của Pháp 

GBP Pound Sterling Đồng Bảng Anh, đồng tiền của Vương quốc Anh 

ILS Shekel Đồng Shekel, đồng tiền của Israel 

INR Indian Rupee Đồng Rupee Ấn Độ, đồng tiền của Ấn Độ 

JPY Yen Đồng Yen, đồng tiền của Nhật Bản 

KRW Won Đồng Won, đồng tiền của Hàn Quốc 

MXN Mexican Nuevo Peso Đồng Nuevo Peso Mê-hi-co, đồng tiền của Mê-hi-cô 

NLG Netherlands Guilder Đồng Guilder Hà Lan, đồng tiền của Hà Lan 

NZD New Zealand Dollar Đồng đô-la New Zealand, đồng tiền của New Zealand 

PHP Philippine Peso Đồng Peso Philipin, đồng tiền của Philipin 

RUR Russian Ruble Đồng Rúp Nga, đồng tiền của Liên Bang Nga 

THB Baht Bạt, đồng tiền của Thái Lan 

TRL Lira Lira, đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ 

TWD Taiwan Dollar Đồng đô-la Đài Loan, đồng tiền của Đài Loan 
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Mã Tên Định nghĩa 

USD US Dollar Đô-la Mỹ, đồng tiền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

ZAR Rand Đồng rand, đồng tiền của Nam Phi 

Bảng trên chỉ biểu diễn một tập con đại diện của các mã định nghĩa trong ISO 
4217. Tất cả các mã từ ISO 4217 đều hợp lệ cho thuộc tính này. 

Biểu diễn XML 

Loại tiền tệ được biểu diễn bởi thuộc tính giá trị của XML và giá trị của nó, nếu 
có, phải là một mã loại tiền tệ hợp lệ được định nghĩa trong ISO 4217. 

2.30.3 Ví dụ 

Ví dụ sau biểu diễn một số tiền là 10 euro. 

Ví dụ 31 
<amt value='10' currency='EUR'/> 

2.31 Ratio (RTO) specializes QTY - Tỷ lệ (RTO) chuyên biệt hóa QTY 

Định nghĩa: Là một số lượng được cấu tạo như thương số của một số lượng tử số 
chia cho một số lượng mẫu số. Các thừa số chung của tử và mẫu không được tự động 
gạch bỏ. Kiểu dữ liệu RTO hỗ trợ độ chuẩn (ví dụ “1:128”) và các số lượng khác của 
phòng xét nghiệm mà thực sự biểu diễn các tỷ số. Tỷ số không đơn giản là “các số có cấu 
trúc”, đặc biệt các số đo huyết áp (ví dụ, “120/60”) không phải là tỷ số. Trong nhiều 
trường hợp nên sử dụng kiểu dữ liệu REAL thay cho RTO. 

Lưu ý: Kiểu dữ liệu này không được định nghĩa để biểu diễn các số tỷ lệ nói 
chung. Nó chỉ được dùng nếu các thừa số chung của tử và mẫu không được dự định tự 
động gạch bỏ. Đây là trường hợp hiếm khi xảy ra. Đối với các giá trị quan sát, tỷ số hầu 
như chỉ xuất hiện với các độ chuẩn. 

Bảng 31. Các thành phần của Tỷ số 

Tên Kiểu Mô tả 

Numerator 
(Tử số) 

QTY 
Số lượng sẽ bị chia trong tỷ số. Giá trị mặc định là số nguyên 1 
(một) 
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Tên Kiểu Mô tả 

Denominator 
(Mẫu số) 

QTY 
Số lượng để chia tử số trong tỷ lệ. Giá trị mặc định là số nguyên 
1 (một). Mẫu số không được bằng 0. 

Giá trị mặc định của cả tử số và mẫu số là số nguyên 1 (một). Mẫu số phải khác 0. 

LƯU Ý: Kiểu dữ liệu này được định nghĩa như một kiểu dữ liệu chung nhưng 
được bàn luận trong ngữ cảnh của các kiểu dữ liệu liên quan đến số lượng khác. Lý do 
định nghĩa RTO như một kiểu dữ liệu chung là để có thể tạo ràng buộc chính xác về kiểu 
tử số và mẫu số. 

Biểu diễn XML 

RTO được biểu diễn bởi phần tử XML và tên của nó được xác định trong ngữ cảnh 
mà nó được dùng. Phần tử có các thuộc tính như đã được mô tả trong mẫu và các mục 
con dưới đây. 

Mẫu kiểu 28 
<!-- type RTO --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
> 
Content: ( numerator, denominator ) 
</x> 

Cả tử số và mẫu số đều là giá trị bắt buộc cho dữ liệu tỷ lệ, nếu không nó sẽ có giá 
trị Null. Lưu ý rằng cả tử và mẫu đều có giá trị mặc định là 1 (một). 

Các thực thể XML phải dùng cơ chế xsi:type_schema_type_assertion (xsi:lược đồ 
kiểu xác định kiểu) để xác định các giới hạn cụ thể của từng QTY được dùng làm tử số 
và mẫu số. Các kiểu này phải được xác định trực tiếp cho tử số và mẫu số (như trong 
phần Ví dụ 32 và Ví dụ 34), hoặc kiểu kết hợp phải được xác định trên phần tử biểu diễn 
giá trị RTO (như trong Ví dụ 33). Trong trường hợp sau, tên kiểu được xác định phải tuân 
theo các quy tắc mô tả trong phần Cách sử dụng các thuộc tính từ đặc tả XML (§ 1.4). 

2.31.1 Numerator : QTY - Tử số : QTY 

Định nghĩa: Số lượng được chia trong tỷ số. Giá trị mặc định là số nguyên 1 
(một). 

Biểu diễn XML 
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Tử số được biểu diễn bởi phần tử tử số của XML, và nếu có mặt, nó phải là một 
thực thể hợp lệ của một kiểu con của QTY. 

2.31.2 Denominator : QTY - Mẫu số : QTY 

Định nghĩa: Số lượng để chia tử số trong tỷ lệ. Giá trị mặc định là số nguyên 1 
(một). Mẫu số không được bằng 0. 

Biểu diễn XML 

Mẫu số được biểu diễn bởi phần tử mẫu số của XML, và nếu có mặt, nó phải là 
một thực thể hợp lệ của một kiểu con của QTY. 

2.31.3 Ví dụ 

Ví dụ đầu biểu diễn một tỷ số giữa các số INT, trong đó kiểu của tử số và mẫu số 
được xác định riêng. 

Ví dụ 32 
<unitQuanity> 
<numerator value='1' xsi:type='INT'/> 
<denominator value='64' xsi:type='INT'/> 
</unitQuanity> 

Ví dụ thứ hai biểu diễn một tỷ số giữa số MO và PQ trong đó kiểu của tử số và 
mẫu số được xác định dựa trên phần tử biểu diễn giá trị RTO. 

Ví dụ 33 
<unitPriceAmount xsi:type='RTO_MO_PQ'> 
<numerator value='1.15' currency='USD'/> 
<denominator value='1' unit='[gal_us]'/> 
</unitPriceAmount> 

Ví dụ cuối cùng biểu diễn một tỷ số giữa các số PQ, trong đó kiểu của tử số và 
mẫu số được xác định riêng. 

Ví dụ 34 
<maxDoseQuantity> 
<numerator xsi:type='PQ' value='25' unit='mg'/> 
<denominator xsi:type='PQ' value='5' unit='mL'/> 
</maxDoseQuantity> 
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2.32 Point in Time (TS) specializes QTY - Điểm thời gian (TS) chuyên biệt 
hóa QTY 

Định nghĩa: Là số lượng xác định một điểm trên trục thời gian tự nhiên. Điểm 
thời gian thường được biểu diễn nhất ở dạng biểu diễn lịch. 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu TS được biểu diễn bởi phần tử XML và tên của nó được xác định 
trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc tính như đã được mô tả trong 
mẫu dưới đây. Định dạng của thuộc tính giá trị cũng được mô tả dưới đây. 

Mẫu kiểu 29 
<!-- type TS --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   value = ST 
   /> 

Các thực thể XML có thể chứa một trạng thái null hoặc một giá trị, nhưng không 
thể chứa cả hai. 

Giá trị của điểm thời gian được biểu diễn bằng dạng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8601 
thường vẫn được dùng trong HL7. Đây là dạng biểu diễn không có các dấu gạch, dấu hai 
chấm và không có “T” giữa ngày và giờ. Tóm lại, cú pháp là 
“YYYYMMĐHHMMSS.UUUU[+|-ZZzz]”, trong đó có thể bỏ bớt các chữ số từ bên 
phải để biểu diễn độ chính xác kém hơn. Dạng phổ biến là “YYYYMMDD” và 
“YYYYMMDDHHMM”, nhưng khả năng cắt ngắn từ bên phải không chỉ giới hạn ở hai 
biến thể này. Xem Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu để biết thêm chi tiết. 

LƯU Ý: Đây không phải là dạng lược đồ W3C cho Thời gian ngày. Kiểu dữ liệu 
thời gian của Lược đồ W3C không cho phép biểu diễn độ chính xác khác nhau như biến 
đơn giản hơn của ISO 8601 đã được sử dụng từ lâu trong HL7. 

2.32.1 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây biểu diễn ngày 7/4/2000. 

Ví dụ 35 

<effectiveTime value="20000407"/> 
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Ví dụ tiếp theo biểu diễn 12:42 chiều (trong múi giờ 8 tiếng trước giờ UTC) ngày 
21/9/2005. 

Ví dụ 36 
<effectiveTime value="200509211242-08"/> 

3. Generic Data Types - Các kiểu dữ liệu chung 

Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu định nghĩa các kiểu dữ liệu chung, còn gọi là 
“các kiểu được tham số hóa” (UML), “các kiểu chung” (ADA) hoặc các “mẫu” (C++). 
Các kiểu dữ liệu chung là các kiểu chưa hoàn thiện có tham số sao cho chúng định nghĩa 
được các kiểu thực tế (đôi khi còn gọi là các kiểu “cụ thể hóa”) khi các tham số của 
chúng được xác định. Ví dụ, LIST (Danh sách) là một chuỗi chung của bất kỳ giá trị nào 
của kiểu tham số T. Với kiểu chung này chúng ta có thể đặc tả các kiểu cụ thể 
như LIST<CE> là chuỗi các mã hoặc LIST<PQ> là chuỗi các số lượng vật lý. 

Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu cũng xác định hai kiểu khác nhau của kiểu dữ 
liệu chung, là “tập hợp chung” và “mở rộng kiểu chung”. Các tập hợp chung xác định tập 
hợp, chuỗi hoặc các cách kết nhóm khác của giá trị dữ liệu. Phần mở rộng kiểu chung 
cung cấp phần mở rộng cho các kiểu thông thường mà thường được sử dụng, ví dụ như 
thời gian có hiệu lực cho một “đầu mục lịch sử” hoặc một xác suất cho một “giá trị không 
chắc chắn”. 

Tuy nhiên, trong đặc tả XML này, chúng tôi sẽ giới thiệu cả hai loại kiểu dữ liệu 
này cùng nhau. Lý do là vì các kiểu tập hợp liệt kê không có trong phạm vi sử dụng thông 
thường của XML. Thay vì thế, trong XML thường biểu diễn các tập hợp liệt kê như một 
chuỗi các phần tử XML có cùng tên (phần tử được lặp lại). Do đó chúng tôi định nghĩa 
tất cả các kiểu tập hợp liệt kê như thế là phần mở rộng kiểu chung của kiểu phần tử tương 
ứng. Ví dụ, thay vì có một phần tử XML tượng trưng cho toàn bộ BAG (túi), chúng tôi có 
phần mở rộng kiểu chung cho hạng mục trong túi (BXIT) sao cho phần tử XML thuộc 
kiểu BAG được định nghĩa trong lược đồ như một hạng mục trong túi mà có thể lặp đi 
lặp lại. 

3.1 Set (SET) - Tập hợp (SET) 

Định nghĩa: Là giá trị có chứa các giá trị rời rạc khác không theo một trật tự cụ 
thể nào. 

Các giá trị ngoại lệ (các giá trị Null) không thể là phần tử trong tập hợp. 
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Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử. Tập hợp rỗng là một giá trị tập hợp phù 
hợp, chứ không phải là giá trị ngoại lệ (giá trị Null). 

Biểu diễn XML 

SET (TẬP HỢP) được biểu diễn bằng cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong 
dạng Phần tử, Tập hợp được biểu diễn bởi một chuỗi các phần tử XML, mỗi phần tử có 
tên được xác định trong ngữ cảnh mà nó được dùng. Các phần tử thuộc kiểu T 
hoặc SXCM, và có các thuộc tính cũng như phần tử con như mô tả cho kiểu dữ liệu T và 
các thuộc tính được mô tả bên dưới cho SXCM. 

Dạng Thuộc tính của Tập hợp được sử dụng khi các đặc tính của các kiểu dữ liệu 
khác có kiểu là Tập hợp và T cũng có dạng Thuộc tính không có nội dung là khoảng 
trống. Tên của thuộc tính được xác định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Giá trị của 
thuộc tính là một chuỗi các giá trị thuộc kiểu T được phân cách bởi khoảng trống. 

3.1.1 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn một Hành động với một tập hợp các ID. 

Ví dụ 37 
<act> 
<id root='2.16.840.1.113883.19' extension='123A45'/> 
<id root='343EA54F-D0E0-CE95-56C7-23108D6E25B8' extension='N8718349'/> 
   ... 
</act> 

Ví dụ tiếp theo biểu diễn một Hành động với một tập hợp các Mã lý do. 

Ví dụ 38 
<act> 
   ... 
<reasonCode code='PHY' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.5.8' 
      codeSystemName='ActReason' displayName='Physician request'/> 
<reasonCode code='MEDNEC' codeSystem='2.16.840.1.113883.19.5.8' 
      codeSystemName='ActReason' displayName='Medical Necessity'/> 
   ... 
</act> 

Ví dụ cuối cùng biểu diễn một Hành động với Thời gian hiệu lực sử 
dụng SXCM.operator (SXCM.toán tử) phép giao. 

Ví dụ 39 
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<act> 
   ... 
<effectiveTime xsi:type='IVL_TS'> 
<low value='20040204'/> 
</effectiveTime> 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS' operator='A'> 
<phase> 
<center value='200402041200'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='d'/> 
</effectiveTime> 
   ... 
</act> 

3.2 Set Component (SXCM) - Thành phần của tập hợp (SXCM) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu chung do ITS định nghĩa cho kiểu dữ liệu cơ 
sở là tập hợp, biểu diễn một thành phần của tập hợp chung trên một miền giá trị rời rạc 
hoặc liên tục. Nó chủ yếu được sử dụng cho các miền giá trị liên tục. Các thành phần tập 
hợp rời rạc (liệt kê được) là các phần tử đơn lẻ của kiểu dữ liệu cơ sở. 

Bảng 32. Các thành phần của Thành phần tập hợp 

Tên Kiểu Mô tả 

Operator 
(Toán tử) 

CS 

Là mã xác định xem thành phần của tập hợp được bao gồm (hợp 
nhất) hay không bao gồm (khác tập hợp) so với tập hợp, hoặc các 
phép toán tập hợp khác so với thành phần tập hợp hiện tại và tập 
hợp đã được tạo dựng bởi phép biểu diễn ngược từ đầu đến điểm 
hiện tại. 

Biểu diễn XML 

SXCM được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác định trong 
ngữ cảnh mà nó được sử dụng. SXCM có tất cả các thuộc tính và phần tử con được mô tả 
cho dạng Phần tử của T và bổ sung thêm một thuộc tính XML là toán tử như đã được mô 
tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 30 
<!-- type SXCM --> 
<x 

129 
 



   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
   operator = (I | E | A | H | P) : I 
> 
Content: ( {any elements from T} ) 
</x> 

3.2.1 Operator : CS - Toán tử : CS 

Định nghĩa: Là mã xác định xem thành phần tập hợp có được bao gồm (phép hợp) 
hay không bao gồm (khác tập hợp) trong tập hợp, hoặc các phép toán tập hợp khác so với 
thành phần tập hợp hiện tại và tập hợp đã được tạo dựng bởi phép biểu diễn ngược từ đầu 
đến điểm hiện tại. 

Bảng 33. Miền SetOperator (Toán tử tập hợp) 

Mã Tên Định nghĩa 

A 
Intersect 
(giao) 

Tạo phần giao với giá trị 

E 
Exclude 
(Không 
bao gồm) 

Tạo sự khác biệt về tập hợp với giá trị này, tức là, không bao gồm 
phần tử hay tập này trong tập kết quả 

H 
convex 
hull 
(Bao lồi) 

Tạo bao lồi với giá trị. Bao lồi được định nghĩa trên các miền được 
xếp thứ tự và là tập mẹ (khoảng cách) tiếp giáp nhỏ nhất của tất cả 
các tập tham gia vào phép toán 

I 
Include 
(Bao gồm) 

Tạo phép hợp với giá trị này, tức là, bao gồm phần tử hay tập này 
trong tập kết quả. 

P 
periodic 
hull 
 

Tạo ra bao định kỳ với giá trị. Bao đình kỳ được định nghĩa trên các 
miền đã sắp xếp thứ tự và là tập hợp định kỳ có chứa toàn bộ các tập 
mẹ tiếp giáp của các cặp khoảng cách được tạo ra bởi các khoảng 
định kỳ tham gia vào phép toán. 

Biểu diễn XML 
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Operator (Toán tử) được biểu diễn như một thuộc tính XML là toán tử và giá trị 
của nó, nếu có, phải là một mã hợp lệ từ miền Toán tử tập hợp (Bảng 41). Giá trị mặc 
định là I. 

3.2.2 Ví dụ 

Xem các ví dụ dùng toán tử trong phần Các ví dụ (§ 3.1.1 ) 

3.3 Sequence (LIST) - Chuỗi có thứ tự (LIST) 

Định nghĩa: Là giá trị có chứa các giá trị rời rạc khác theo một chuỗi xác định. 

Biểu diễn XML 

LIST (danh sách) được biểu diễn bởi cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong 
dạng Phần tử, danh sách được biểu diễn bằng một chuỗi các phần tử XML, mỗi phần tử 
trong đó có tên được xác định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Phần tử có các thuộc 
tính và phần tử con để mô tả cho kiểu dữ liệu T. 

Dạng Thuộc tính của LIST được dùng khi đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là LIST và T cũng có một dạng Thuộc tính không cho phép khoảng trống. Tên của 
thuộc tính được xác định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Giá trị của thuộc tính là 
một chuỗi các giá trị của kiểu dữ liệu T phân cách với nhau bởi khoảng trống. 

3.3.1 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn một danh sách các ID mẫu. 

Ví dụ 40 
<act> 
   ... 
<templateId root='2.16.840.1.113883.19' extension='Acme Template 1'/> 
<templateId root='2.16.840.1.113883.19' extension='Acme Template 2'/> 
   ... 
</act> 

Ví dụ thứ hai biểu diễn một khu vực quan tâm mà giá trị của nó là một danh sách 
các giá trị INT (xác định tọa độ của các điểm đầu điểm cuối của trục lớn và trục nhỏ) 

Ví dụ 41 
<regionOfInterest classCode='ROIOVL'> 
<code code='ELLIPSE'/> 
<value value='3'/> 
<value value='1'/> 
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<value value='3'/> 
<value value='7'/> 
<value value='2'/> 
<value value='4'/> 
<value value='4'/> 
<value value='4'/> 
</regionOfInterest> 

3.4 Generated Sequence (GLIST) - Chuỗi phát sinh (GLIST) 

Định nghĩa: là một chuỗi giá trị theo chu kỳ hay đơn điệu được tạo ra từ vài tham 
số thay vì được liệt kê. Được dùng để xác định các điểm lấy mẫu thường xuyên cho các 
dấu hiệu sinh học. 

Bảng 34. Các thành phần của Chuỗi phát sinh 

Tên Kiểu Mô tả 

Head 
(Số đầu) 

T Đây là giá trị khởi đầu của danh sách phát sinh. 

Increment 
(Bước gia 
tăng) 

T.diff 

Là mức chênh lệch giữa một giá trị với giá trị khác biệt ngay 
trước nó. Ví dụ, để tạo ra chuỗi (1; 4; 7; 10; 13, v.v.), bước gia 
tăng là 3; tương tự để tạo ra chuỗi (1; 1; 4; 4; 7; 7; 10; 10; 13; 
13…) thì bước gia tăng cũng là 3. 

Period 
(Chu kỳ) 

INT 

Nếu không phải là Null, thì chu kỳ cho biết chuỗi luân phiên, 
tức là, sau nhiều bước gia tăng này, các giá trị hạng mục của 
chuỗi lại quay lại bắt đầu từ giá trị hạng mục chuỗi đầu tiên. Ví 
dụ, chuỗi (1;2;3; 1; 2; 3; 1; 2; 3; ..) có chu kỳ là 3; chuỗi 
(1;1;2;2;3;3;1;1;2;2;3;3;…) cũng có chu kỳ là 3. 

Denominator 
(Mẫu số) 

INT 

Là số nguyên mà chỉ số của chuỗi được chia cho, hay thực tế là 
số lần mà chuỗi tạo ra cùng một giá trị hạng mục chuỗi trước 
khi gia tăng lên giá trị hạng mục chuỗi tiếp theo. Ví dụ, để tạo 
ra chuỗi (1;1;1;2;2;2;3;3;3;…), thì mẫu số là 3. 

Hạng mục tại một chỉ số nhất định trong danh sách được tính bằng cách thực hiện 
phép chia số nguyên của chỉ số (i) với denominator(d) (mẫu số (d)) và sau đó lấy số dư 
của giá trị với period (p) (chu kỳ(p)). Nhân giá trị này với increment(Δx) (bước gia 
tăng (Δx)) và cộng thêm vào head(x0) (số đầu (x0.)) 
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Biểu diễn XML 

GLIST được biểu diễn dưới dạng phần tử giống như đã được mô tả trong mẫu và 
các mục con sau đây. Tên của phẩn tử được xác định trong bối cảnh mà chúng được sử 
dụng. 

Mẫu kiểu 31 
<!-- type GLIST --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   period = INT 
   denominator = INT 
> 
Content: ( head, increment ) 
</x> 

3.4.1 Head : T - Số đầu : T 

Định nghĩa: Đây là giá trị đầu tiên của danh sách phát sinh. 

Biểu diễn XML 

Số đầu được biểu diễn như phần tử số đầu trong XML và nếu có mặt, nó phải là 
một giá trị T hợp lệ. 

3.4.2 Increment : T.diff - Bước gia tăng: T.diff 

Định nghĩa: Là sự chênh lệch giữa một giá trị và giá trị khác biệt ngay trước nó. 
Ví dụ, để tạo ra chuỗi (1;3;7;10;13;…) thì bước gia tăng là 3; tương tự để tạo ra chuỗi 
(1;1;4;4;7;7;10;10;13;13;…) thì bước gia tăng cũng là 3. 

Biểu diễn XML 

Increment (Bước gia tăng) được biểu diễn như phần tử XML bước gia tăng, và 
nếu có mặt, nó phải là một giá trị T.diff hợp lệ. 

3.4.3 Period Step Count : INT - Số đếm bước chu kỳ : INT 

Định nghĩa: Nếu không là Null, thì nó chỉ ra rằng chuỗi luân phiên, nghĩa là sau 
nhiều bước gia tăng, giá trị các hạng mục trong chuỗi lại quay lại để bắt đầu từ giá trị 
hạng mục chuỗi đầu tiên. Ví dụ, chuỗi (1;2;3;1;2;3;1;2;3;…) có chu kỳ là 3; chuỗi 
(1;1;2;2;3;3;1;1;2;2;3;3;…) cũng có chu kỳ là 3. 

Biểu diễn XML 
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Period (Chu kỳ) được biểu diễn bằng thuộc tính chu kỳ trong XML, và giá trị của 
nó nếu có phải là một giá trị INT hợp lệ. 

3.4.4 Denominator : INT - Mẫu số : INT 

Định nghĩa: Số nguyên mà chỉ số của chuỗi được chia cho, trên thực tế là số lần 
chuỗi tạo ra cùng giá trị hạng mục chuỗi trước khi gia tăng đến giá trị hạng mục chuỗi 
tiếp theo. Ví dụ, để tạo ra chuỗi (1;1;1;2;2;2;3;3;3;…) thì mẫu số là 3. 

Biểu diễn XML 

Denominator (Mẫu số) được biểu diễn bởi thuộc tính mẫu số trong XML, và giá 
trị của nó nếu có phải là một giá trị INT hợp lệ. 

3.4.5 Ví dụ 

Ví dụ thứ nhất biểu diễn cơ sở thời gian cho một đoạn EKG viết ngày 29/10/2002, 
lúc 16:51:13 với tốc độ lấy mẫu là 2ms 

Ví dụ 42 
<value xsi:type='GLIST_TS'> 
<head value='20021029165113'/> 
<increment value='2' unit='ms'/> 
</value> 

Ví dụ thứ hai biểu diễn một đoạn quét RADAR gia tăng theo 2 độ và có chu kỳ là 
360 độ, tức là 180 bước gia tăng. 

Ví dụ 43 
<value xsi:type='GLIST_PQ' period='180'> 
<head value='0'/> 
<increment value='2' unit='deg'/> 
</value> 

3.5 Sampled Sequence (SLIST) - Chuỗi lấy mẫu (SLIST) 

Định nghĩa: Là chuỗi các giá trị lấy mẫu được tính theo tỷ lệ và dịch từ một danh 
sách các giá trị nguyên. Được dùng để đặc tả các dấu hiệu sinh học được lấy mẫu. 

Bảng 35. Các thành phần của Chuỗi được lấy mẫu 

Tên Kiểu Mô tả 

Origin T Gốc của thước tỷ lệ của giá trị hạng mục trong danh sách, tức là, 
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Tên Kiểu Mô tả 

(Gốc) số lượng vật lý là số 0 trong chuỗi biểu diễn 

Scale 
(Tỷ lệ) 

T.diff Số tỷ lệ được tính từ chuỗi chữ số. 

Digits 
(Chữ số) 

LIST<INT> 
Một chuỗi các chữ số thô biểu diễn giá trị mẫu. Đây thường là 
kết quả đầu ra thô của một bộ chuyển đổi A/D. 

Hạng mục tại một chỉ số nhất định (i) trong danh sách được tính bằng cách nhân 
hạng mục tại cùng chỉ số trong chuỗi chữ số (di) với tỷ lệ (s) và cộng giá trị đó vào gốc 
(Xo). 

Biểu diễn XML 

SLIST được biểu diễn ở dạng Phần tử giống như đã được mô tả trong mẫu và các 
mục con dưới đây. Tên của phần tử được xác định trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. 

Mẫu kiểu 32 
<!-- type SLIST --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
> 
Content: ( origin, scale, digits ) 
</x> 

3.5.1 Origin : T - Gốc : T 

Định nghĩa: Gốc của thước tỷ lệ giá trị hạng mục trong danh sách, tức là số lượng 
vật lý là chữ số 0 trong chuỗi biểu diễn. 

Biểu diễn XML 

Origin (Gốc) được biểu diễn như một phần tử XML là gốc, và nếu có mặt, nó phải 
là một giá trị T hợp lệ. 

3.5.2 Scale Factor : T.diff - Hệ số tỷ lệ : T.diff 

Định nghĩa: Số tỷ lệ được tính từ chuỗi chữ số. 

Biểu diễn XML 
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Tỷ lệ được biểu diễn bởi phần tử tỷ lệ trong XML, và nếu có mặt, nó phải là một 
giá trị T.diff hợp lệ. 

3.5.3 Sampled Digits : LIST<INT> - Chữ số lấy mẫu : LIST<INT> 

Định nghĩa: là chuỗi các chữ số thô biểu diễn các giá trị lấy mẫu. Đây thường là 
kết quả đầu ra thô của một bộ chuyển đổi A/D. 

Biểu diễn XML 

Chữ số được biểu diễn bởi phần tử chữ số của XML và nếu có mặt, là một danh 
sách dạng thuộc tính của INT phân cách bởi khoảng trống. 

LƯU Ý: Dạng biểu diễn của đặc tính này không phù hợp với bất kỳ dạng biểu 
diễn nào được cho phép của LIST<INT> 

3.5.4 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây biểu diễn giá trị đạo trình II (Lead II) của một kết quả theo dõi 
EKG, với gốc được hiệu chỉnh về mức 0 μV và với hệ số tỷ lệ là 2.5 μV 

Ví dụ 44 
<value xsi:type='SLIST_PQ'> 
<origin value='0' unit='uV'/> 
<scale value='2.5' unit='uV'/> 
<digits>-4 -13 -18 -18 -18 -17 -16 -16 -16 -16 -16 -17 -18 -18 -18 
      -17 -16 -16 -16 -15 -13 -11 -10 -10 -9 -6 -4 -5 -5 -3 -2 -2 -1 1 2 3 5 
      7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 30 31 34 37 40 43 45 46 
      46 46 46 46 47 49 51 53 55 57 59 60 59 58 58 58 57 56 56 56 57 57 55 
      53 50 47 45 74 51 38 33 31 28 25 21 16 14 15 13 9 7 4 1 -1 -3 -4 -6 
      -10 -12 -13 -12 -12 -17 -18 -18 -18 -19 -20 -21 -20 -20 -20 -20 -20 
      ... 
      2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 -1 0 1 1 1 1 2 1</digits> 
</value> 

3.6 Bag (BAG) - Túi (BAG) 

Định nghĩa: là một tập hợp các giá trị không sắp xếp trật tự, trong đó mỗi giá trị 
có thể được chứa nhiều lần trong túi. 

Biểu diễn XML 

BAG được biểu diễn bởi cả dạng Phần tử và dạng Thuộc tính. Trong dạng Phần tử, 
túi được biểu diễn bởi một chuỗi các phần tử XML, mỗi phần tử trong đó có tên được xác 
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định trong ngữ cảnh mà nó được dùng. Các phần tử thuộc kiểu T hoặc BXIT, và có các 
thuộc tính cũng như phần tử con như mô tả cho kiểu dữ liệu T và có thể bao gồm cả các 
thuộc tính mô tả dưới đây cho kiểu BXIT. 

Dạng Thuộc tính của BAG được dùng khi đặc tính của các kiểu dữ liệu khác có 
kiểu là BAG và T cũng có dạng Thuộc tính với nội dung không có khoảng trống. Tên của 
thuộc tính được xác định bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Giá trị của thuộc tính là một 
chuỗi các giá trị của kiểu T phân cách bởi khoảng trống. 

3.6.1 Ví dụ 

Ví dụ dưới đây biểu diễn một Tổ chức với nhiều địa chỉ khác nhau. 

Ví dụ 45 
<organization> 
   ... 
<addr use='DIR'>123 Main St., Anytown, CA, US</addr> 
<addr use='PUB'>456 Boradway St., Anytown, CA, US</addr> 
   ... 
</organization> 

3.7 Bag Item (BXIT) - Hạng mục trong túi (BXIT) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung do ITS định nghĩa, biểu diễn tập 
hợp một số lượng nhất định các hạng mục giống nhau trong túi. 

Bảng 36. Các thành phần của Hạng mục trong túi 

Tên Kiểu Mô tả 

qty INT Là số lượng của một hạng mục trong túi chứa nó. 

 

Kiểu dữ liệu BXIT cho phép biểu diễn kiểu BAG ở dạng “nén gọn”, trong đó các 
hạng mục trong túi giống nhau không cần được biểu diễn lặp đi lặp lại, mà có thể được 
lượng hóa bằng một con số. Dạng biểu diễn túi này hữu ích nếu có tương đối ít hạng mục 
nhưng có số lượng tương đối nhiều, như trong trường hợp thu thập số liệu thống kê. 

BXIT, mặc dù hoàn toàn thống nhất với Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu, lại chỉ 
được định nghĩa trong ITS, bởi vì nó chỉ đặc tả một dạng cụ thể trong đó một túi các giá 
trị có thể được biểu diễn hiệu quả hơn mà không bổ sung thêm ngữ nghĩa đặc biệt gì chưa 
được đưa ra trong định nghĩa của kiểu dữ liệu túi. 
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Biểu diễn XML 

BXIT được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác định bởi ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. Kiểu BXIT có tất cả các thuộc tính và phần tử con như mô tả 
cho dạng Phần tử của kiểu dữ liệu T và bổ sung thêm thuộc tính qty trong XML như mô 
tả trong mẫu và các mục con bên dưới. 

Mẫu kiểu 33 
<!-- type BXIT --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
   qty = INT : 1 
> 
Content: {any elements from T} 
</x> 

3.7.1 Quantity : INT - Số lượng : INT 

Định nghĩa: Là số lần lặp lại của một hạng mục trong túi ở trong túi chứa nó. 

Biểu diễn XML 

Qty được biểu diễn bởi thuộc tính qty trong XML, và giá trị của nó nếu có, phải là 
một số INT hợp lệ. Giá trị mặc định là 1, tức là, thuộc tính qty không cần được đặc tả nếu 
các hạng mục không được lượng hóa mà chỉ đơn giản là lặp lại. 

3.7.2 Ví dụ 

Xem các ví dụ trong phần Các ví dụ (§ 3.6.1 ) 

3.8 Interval (IVL) specializes SXCM - Khoảng (IVL) chuyên biệt hóa SXCM 

Định nghĩa: Là tập hợp các giá trị liên tiếp của một kiểu dữ liệu có xếp thứ tự. 

Lưu ý rằng các giới hạn của khoảng phải thuộc kiểu có thể so sánh được. Sẽ không 
có nghĩa gì khi đặc tả một khoảng giữa 2 mét và 4 giây. 

Bảng 37. Các thành phần của Khoảng 

Tên Kiểu Mô tả 

Low 
(Thấp) 

IVXB Giới hạn thấp của khoảng 
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Tên Kiểu Mô tả 

High 
(Cao) 

IVXB Giới hạn cao của khoảng 

Center 
(Tâm) 

T 
Trung bình số học của khoảng (giới hạn thấp cộng giới hạn cao chia 
2). Mục đích của việc phân biệt tâm như một đặc tính ngữ nghĩa là để 
chuyển đổi các khoảng từ và sang các giá trị điểm.  

Width 
(Độ 
rộng) 

T.diff 

Mức chênh lệch giữa các giới hạn cao và giới hạn thấp. Mục đích 
phân biệt đặc tính độ rộng là để xử lý tất cả các trường hợp thông tin 
không đầy đủ theo cách đối xứng. Trong mọi dạng biểu diễn khoảng, 
chỉ cần xác định hai trong ba đặc tính là giới hạn cao, giới hạn thấp và 
độ rộng, còn đặc tính thứ ba có thể được phát sinh ra. 

Trong bất kỳ dạng biểu diễn khoảng nào, chỉ cần xác định hai trong bốn đặc tính là 
giới hạn cao, giới hạn thấp, độ rộng và tâm, còn hai giá trị còn lại có thể được phát sinh. 
Cũng có trường hợp tồn tại các khoảng không đầy đủ, khi chỉ có một đặc tính có giá trị, 
đặc biệt khi không biết giới hạn nào hoặc tâm, nhưng vẫn biết độ rộng. Ví dụ, ta có thể 
biết rằng một hoạt động diễn ra trong 30 phút, nhưng vẫn chưa biết khi nào hoạt động đó 
bắt đầu. 

Biểu diễn XML 

IVL được biểu diễn bởi một phần tử XML mà tên của nó được xác định bởi ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. Kiểu IVL có toàn bộ các thuộc tính và phần tử con như mô tả 
trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 34 
<!-- type IVL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   operator = (I | E | A | H | P) : I 
> 
Content: ( low, high, center, width ) 
</x> 

Bạn có thể có bất kỳ sự kết hợp nào của các phần tử con dưới đây: 

• giới hạn thấp 

139 
 



• độ rộng 

• giới hạn cao 

• giới hạn thấp, độ rộng 

• độ rộng, giới hạn cao 

• giới hạn thấp, giới hạn cao 

• tâm 

• tâm, độ rộng 

3.8.1 Low Boundary : IVXB - Giới hạn thấp : IVXB 

Định nghĩa: Giới hạn thấp của khoảng. 

Biểu diễn XML 

Giới hạn thấp được biểu diễn bởi phần tử XML giới hạn thấp, và nếu có mặt, nó 
phải là một giá trị IVXB hợp lệ. 

3.8.2 High Boundary : IVXB - Giới hạn cao : IVXB 

Định nghĩa: Là giới hạn cao của khoảng. 

Biểu diễn XML 

Giới hạn cao được biểu diễn như phần tử XML giới hạn cao, và nếu có mặt, nó 
phải là một giá trị IVXB hợp lệ. 

3.8.3 Center : T - Tâm : T 

Định nghĩa: Trung bình toán học của khoảng (giới hạn cao cộng giới hạn thấp 
chia 2). Mục đích của việc phân biệt tâm thành một đặc tính ngữ nghĩa là để chuyển đổi 
các khoảng từ và sang các giá trị điểm. 

Cần lưu ý rằng không phải mọi khoảng đều có tâm. Đáng lưu ý là những khoảng 
có một phía là vô cùng thì không có tâm. Đồng thời, khoảng gồm các kiểu dữ liệu cơ bản 
rời rạc với số chẵn các phần tử cũng không có tâm. Nếu khoảng có một giá trị giới hạn 
(hoặc cả hai) chưa được biết, vẫn có thể xác nhận tâm. Trên thực tế, trường hợp sử dụng 
chính của tâm là để xác nhận khi không biết giới hạn nào. 

Biểu diễn XML 

Tâm được biểu diễn bởi phần tử XML tâm, và nếu có mặt, nó phải là một giá trị T 
hợp lệ. 
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3.8.4 Width : T.diff - Độ rộng : T.diff 

Định nghĩa: Là mức chênh lệch giữa giới hạn cao và giới hạn thấp. Mục đích của 
việc phân biệt đặc tính độ rộng là để xử lý mọi trường hợp thông tin không đầy đủ theo 
cách đối xứng. Trong mọi biểu diễn khoảng, chỉ cần xác định hai trong ba đặc tính là giới 
hạn cao, giới hạn thấp và độ rộng, còn lại đặc tính thứ ba có thể được phát sinh. 

Khi cả hai giới hạn đều đã biết, độ rộng có thể được tính bằng cách lấy cao trừ 
thấp. Khi một giới hạn và độ rộng được biết, giới hạn còn lại cũng được tính ra. Khi 
không biết giới hạn nào, vẫn có thể biết độ rộng. Ví dụ, ta biết một hoạt động diễn ra 
trong 30 phút, nhưng chưa biết khi nào hoạt động đó bắt đầu. 

Cần lưu ý rằng kiểu dữ liệu của độ rộng không phải luôn giống kiểu của các giới 
hạn. Với các số lượng trên thang tỷ lệ (REAL, PQ, MO), kiểu dữ liệu của độ rộng giống 
kiểu dữ liệu của các giới hạn. Đối với các số lượng trên thang mức chênh lệch (ví dụ TS), 
kiểu dữ liệu của độ rộng là kiểu dữ liệu của mức chênh lệch (ví dụ, PQ với đơn vị thời 
gian cho TS). 

Biểu diễn XML 

Độ rộng được biểu diễn bởi phần tử XML độ rộng, và nếu có mặt, nó phải là một 
giá trị T.diff hợp lệ. 

3.8.5 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn một khoảng đơn giản của số INT giữa 2 và 4. 

Ví dụ 46 
<value xsi:type='IVL_INT'> 
<low value='2'/> 
<high value='4'/> 
</value> 

Ví dụ thứ hai biểu diễn một khoảng PQ giữa 2.8 mét, bao gồm giới hạn dưới, và 
4.6 mét, không bao gồm giới hạn trên. 

Ví dụ 47 
<offset> 
<low value='2.8' unit='m' inclusive='true'/> 
<high value='4.6' unit='m' inclusive='false'/> 
</offset> 
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Ví dụ cuối biểu diễn một khoảng giá trị TS trong ngày 4/12/2000, từ 10:00 sáng 
đến 10:30 sáng. 

Ví dụ 48 
<effectiveTime> 
<low value='200012041000'/> 
<high value='200012041030'/> 
</effectiveTime> 

3.9 Interval Boundary (IVXB) - Giới hạn khoảng (IVXB) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu chung do ITS định nghĩa để biểu diễn giá trị 
giới hạn cho một khoảng. 

Bảng 38. Các thành phần của giới hạn khoảng 

Tên Kiểu Mô tả 

Inclusive 
(Có bao 
gồm) 

BL 
Xác định xem giới hạn có được bao gồm trong khoảng (khoảng 
đóng) hay không bao gồm trong khoảng (khoảng mở). 

Trong mọi biểu diễn khoảng, các giới hạn thấp và cao có thể là được bao gồm 
hoặc không được bao gồm. Kiểu mở rộng chung này bổ sung thêm thành phần có bao 
gồm cho kiểu T của QTY 

Biểu diễn XML 

IVXB được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác định trong ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. IVXB có tất cả các thuộc tính và phần tử con được mô tả cho 
dạng Phần tử của T và bổ sung thuộc tính có bao gồm như đã được mô tả trong mẫu và 
các mục con bên dưới. 

Mẫu kiểu 35 
<!-- type IVXB - used internally within IVL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
   inclusive = (true | false) : true 
> 
Content: ( {any elements from T} ) 
</x> 
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3.9.1 Inclusive : BL - Có bao gồm : BL 

Định nghĩa: Xác định xem giới hạn có được bao gồm trong khoảng (khoảng 
đóng) hay không bao gồm trong khoảng (khoảng mở). 

Biểu diễn XML 

Inclusive (Có bao gồm) được biểu diễn bởi thuộc tính có bao gồm trong XML, và 
giá trị của nó nếu có, phải là đúng hoặc sai. Giá trị mặc định là đúng. 

3.10 History (HIST) - Lịch sử (HIST) 

Định nghĩa: Là tập hợp các giá trị dữ liệu tuân thủ theo kiểu đầu mục lịch sử 
(HXIT), (tức là, có đặc tính thời gian có hiệu lực). Thông tin lịch sử không chỉ bị giới hạn 
ở quá khứ; các giá trị tương lai dự kiến cũng có thể xảy ra. 

Biểu diễn XML 

HIST được biểu diễn bởi một chuỗi các phần tử XML và tên của nó được xác định 
bởi ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Mỗi phần tử trong chuỗi thuộc kiểu HXIT. 

3.11 History Item (HXIT) - Đầu mục lịch sử (HXIT) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung dán nhãn một khoảng thời gian 
cho bất kỳ giá trị dữ liệu thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Khoảng thời gian là thời gian mà 
thông tin biểu diễn bởi giá trị có (đã có) hiệu lực. 

Bảng 39. Các thành phần của Đầu mục lịch sử 

Tên Kiểu Mô tả 

validTime 
(Thời gian có 
hiệu lực) 

IVL<TS> 

Là khoảng thời gian trong đó thông tin cho trước đã có, có, 
hoặc dự kiến sẽ có hiệu lực. Khoảng này có thể mở hoặc 
đóng, hoặc cũng có thể là vô cùng hoặc chưa xác định ở bất 
kỳ phía nào. 

Ví dụ, một giá trị thuộc kiểu HXIT<CS> được ở rộng từ kiểu CS có đầy đủ các 
đặc tính của CS gốc, cộng thêm một khoảng thời gian chỉ khi nào mã đó có hoặc đã có 
hiệu lực. 

Các kiểu dữ liệu đã có đặc tính khoảng thời gian có hiệu lực (ví dụ, EN và các 
chuyên biệt hóa) rõ ràng không cần phần mở rộng này. Đặc tính khoảng thời gian có hiệu 
lực của chúng có thể so với đặc tính thời gian có hiệu lực của HXIT, trên thực tế, các 
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kiểu dữ liệu này tự chúng cũng đã được coi là các đầu mục lịch sử. Ví dụ, EN có cùng 
kiểu dữ liệu như HXIT<EN>. 

Biểu diễn XML 

HXIT được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác định bởi ngữ 
cảnh mà nó được sử dụng. HXIT có tất cả các thuộc tính và phần tử con như mô tả cho 
dạng Phần tử của T và bổ sung thêm phần tử XML là Thời gian có hiệu lực như mô tả 
trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 36 
<!-- type HXIT --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
> 
Content: ( {any elements from T}, validTime ) 
</x> 

3.11.1 Valid Time : IVL<TS> - Thời gian có hiệu lực : IVL<TS> 

Định nghĩa: khoảng thời gian trong đó thông tin được cho đã có, có, hoặc được dự 
kiến sẽ có hiệu lực. Khoảng này có thể mở hoặc đóng, cũng như có thể vô cùng hoặc 
chưa xác định ở một trong hai phía. 

Biểu diện XML 

validTime (Thời gian có hiệu lực) được biểu diễn bằng phần tử XML Thời gian có 
hiệu lực, và nếu có mặt, nó phải là một giá trị IVL<TS> hợp lệ. 

3.12 Uncertain Value - Probabilistic (UVP) - Giá trị không chắc chắn – Xác suất 
(UVP) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung dùng để chỉ một xác suất biểu 
diễn lòng tin của tác giả thông tin về tính đúng đắn của giá trị đã cho. 

Bảng 40. Các thành phần của Giá trị không chắc chắn – Xác suất 

Tên Kiểu 
 

Probability 
(Xác suất) 

REAL 
Xác suất gán cho một giá trị, là một số thập phân giữa 0 (rất 
không chắc chắn) và 1 (chắc chắn) 
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Xác suất mang tính chủ quan và (như mọi giá trị dữ liệu khác) phải dược diễn dịch 
trong ngữ cảnh riêng của chúng, ví dụ, khi có thêm thông tin mới thì xác suất có thể thay 
đổi. Do đó, với bất kỳ bản tin nào (tài liệu, hoặc các dạng biểu diễn thông tin khác), thông 
tin – và có thể là xác suất- phản ánh điều mà tác giả của thông tin tin tưởng là phù hợp 
cho mục đích và tại thời điểm bản tin (tài liệu) được tạo ra. 

Ví dụ, vào thời điểm bắt đầu mùa bóng chày năm 2000 (tháng 5), nhà cái Las 
Vegas có thể đặt xác suất đội New York Yankees thắng Giải thế giới là 1 phần 10 
(0.100). Khi viết tài liệu này, đội Yankees và Mets đã thắng giải vô địch liên đoàn, nhưng 
Giải thế giới chưa diễn ra. Xác suất để đội Yankees thắng Giải thế giới rõ ràng đã cao 
hơn đáng kể tại thời điểm này, có lẽ là 6 phần 10 (0.600). Ngữ cảnh, và cụ thể là thời 
điểm trong năm, đã tạo ra nhiều thay đổi trên thế giới. 

Do xác suất là phép đo chủ quan của lòng tin, chúng có thể được khẳng định mà 
không cần phải là “đúng” hay “không đúng”, chứ chưa kể tới “chính xác” hay “không 
chính xác”. Đáng lưu ý là, ta không cần thực hiện các thí nghiệm để đo tần suất xảy ra 
của một kết quả nào đó nhằm xác định xác suất. Trên thực tế, bất cứ khi nào đưa ra nhận 
định về cá nhân người hoặc sự kiện cụ thể, không thể khẳng định các xác suất đó bằng 
các thí nghiệm “theo chủ nghĩa tần suất”. 

Quay trở lại ví dụ ở trên, nhà cái Las Vegas không thể thuyết phụ đội Yankees và 
Mets chơi 1000 trận đấu thử nghiệm trước Giải; và ngay cả khi họ có thể, họ cũng không 
thể có tinh thần của Giải thế giới thực sự và do đó kết quả sẽ không chính xác. Thay vì 
thế, nhà cái phải suy luận xác suất từ quá khứ, các số liệu thống kê của từng cầu thủ, tình 
trạng thương tật, v.v. 

Biểu diễn XML 

UVP được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác định bởi ngữ 
cảnh mà nó được dùng. UVP có toàn bộ các thuộc tính và các phần tử con được mô tả 
cho dạng Phần tử của kiểu dữ liệu T và bổ sung thêm thuộc tính xác suất trong XML như 
mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 37 
<!-- type UVP --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
   probability = REAL 
> 
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Content: ( {any elements from T} ) 
</x> 

3.12.1 Probability : REAL - Xác suất : REAL 

Định nghĩa: Là xác suất được gán cho một giá trị, một số thập phân giữa 0 (rất 
không chắc chắn) và 1 (chắc chắn). 

Biểu diễn XML 

Probability (Xác suất) được biểu diễn bởi thuộc tính XML xác suất, và giá trị của 
nó nếu có phải là một giá trị REAL hợp lệ. 

3.13 Non-Parametric Probability Distribution (NPPD) - Phân bổ xác suất không 
theo tham số (NPPD) 

Định nghĩa: Là tập hợp các giá trị không chắc chắn kèm xác suất (còn gọi là biểu 
đồ xác suất). Cách dễ nhất để trực quan hóa khái niệm này là biểu đồ cột như dưới đây. 

 
Ví dụ về biểu đồ xác suất 

Ví dụ này minh họa xác suất của một số đội bóng chày lớn trong liên đoàn về khả 
năng thắng Giải thế giới (trước khi mùa bóng bắt đầu). Mỗi đội đều loại trừ lẫn nhau, và 
nếu chúng ta đưa vào toàn bộ các đội, thì tổng các xác suất sẽ bằng 1 (tức là, chắc chắn 
một trong các đội đó sẽ thắng). 

Về mặt ngữ nghĩa, một phân bổ xác suất không theo tham số có chứa tất cả các giá 
trị có thể xảy ra và gán xác suất cho mỗi giá trị trong đó. Ví dụ của chúng ta đã bỏ qua rất 
nhiều đội. Quy tắc của kiểu dữ liệu này cho chúng ta biết rằng các đội còn lại sẽ chia sẻ 
phần xác suất “còn lại” một cách đồng đều. 8 đội trong ví dụ có tổng xác suất thắng Giải 

146 
 



thế giới là 0.47. Nếu có tổng cộng 24 đội trong liên đoàn, thì đã có 16 đội chưa được biểu 
diễn. Mỗi đội trong đó sẽ được gán một xác suất là (1.00 – 0.47)/ 16 = 0.033125. 

Biểu diễn XML 

NPPD được biểu diễn bởi một chuỗi các phần tử XML, mỗi phần tử có tên được 
xác định bởi ngữ cảnh mà nó được dùng. Mỗi phần tử có kiểu dữ liệu là UVP. 

4. Timing Specification - Đặc tả thời gian 

Bộ Đặc tả thời gian của các kiểu dữ liệu được dùng để đặc tả cách đặt thời gian 
phức tạp cho các sự kiện và hành động xảy ra trong các hệ thống quản lý trình tự và xếp 
lịch. Nó cũng hỗ trợ các kiểu kiểm tra tính hợp lệ theo chu kỳ có thể có cho một số kiểu 
thông tin, ví dụ như số điện thoại (tối, ban ngày), địa chỉ (còn gọi là “chim tuyết”, ở gần 
xích đạo trong mùa đông và xa xích đạo trong mùa hè) và giờ làm việc ở văn phòng. 

Kiểu dữ liệu đặc tả thời gian bao gồm điểm thời gian (TS) và khoảng thời gian 
(IVL<T>) và các kiểu bổ sung đặc biệt phù hợp cho các lịch được lặp đi lặp lại. Các kiểu 
bổ sung này bao gồm khoảng định kỳ, khoảng định kỳ liên quan đến sự kiện, và cuối 
cùng là các kiểu đặc tả thời gian chung. Tất cả các kiểu định thời gian này mô tả sự phân 
bổ thời gian của các trạng thái hay sự kiện lặp đi lặp lại. 

4.1 Periodic Interval of Time (PIVL) specializes SXCM - Khoảng thời gian định 
kỳ (PIVL) chuyên biệt hóa SXCM 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xảy ra lặp đi lặp lại theo định kỳ. Các khoảng 
định kỳ có hai đặc tính là pha và  kỳ. Pha đặc tả “khoảng mẫu” được lặp lại trong mỗi kỳ. 

Bảng 41. các thành phần của Khoảng thời gian định kỳ 

Tên Kiểu Mô tả 

Phase 
(Pha) 

IVL 
Nguyên mẫu của khoảng được lặp xác định khoảng thời 
gian của mỗi lần xảy ra và neo chuỗi khoảng định kỳ tại 
một điểm thời gian nhất định. 

Period 
(Kỳ) 

T.diff 
Khoảng thời gian đặc tả số đo tần số mà khoảng định kỳ 
được lặp đi lặp lại. 

Alignment 
(Căn chỉnh theo 

CS Xác định xem các lần lặp lại có căn chỉnh theo các chu kỳ 
của lịch được không và theo cách nào (ví dụ, để phân biệt 
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Tên Kiểu Mô tả 

lịch) mỗi 30 ngày kể từ “ngày mùng 5 của các tháng”). Một 
khoảng định kỳ không căn chỉnh theo lịch xảy ra không 
phụ thuộc vào lịch. Còn một khoảng định kỳ căn chỉnh 
theo lịch được đồng bộ hóa với lịch 

institutionSpecified 
(Tổ chức quy định) 

BL 
Để chỉ việc định thời gian chính xác có phụ thuộc vào 
bên thực hiện lịch hay không (ví dụ, để phân biệt “mỗi 8 
tiếng” với “3 lần một ngày”) 

Ví dụ, “2 phút mỗi 8 tiếng” là một khoảng định kỳ trong đó độ rộng của khoảng 
bằng 2 phút và kỳ tái diễn của khoảng là 8 tiếng. 

Pha cũng đánh dấu điểm neo thời gian của toàn bộ chuỗi các khoảng lặp đi lặp lại 
theo định kỳ. Sự tái diễn của khoảng định kỳ không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, 
mà là vô cùng cả trong quá khứ và tương lai. 

Biểu diễn XML 

PIVL được biểu diễn bằng một phần tử XML mà tên của nó được xác định trong 
ngữ cảnh mà nó được sử dụng. PIVL có toàn bộ các thuộc tính và phần tử con như đã 
được mô tả trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 38 
<!-- type PIVL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   operator = (I | E | A | H | P) 
   alignment = CS 
   institutionSpecified = (true | false} : false 
> 
Content: ( phase, period ) 
</x> 

4.1.1 Phase : IVL - Pha : IVL 

Định nghĩa: Là nguyên mẫu của khoảng lặp đi lặp lại xác định khoảng thời gian 
mỗi lần xảy ra và neo chuỗi khoảng định kỳ tại một điểm thời gian cụ thể. 

Pha cũng đánh dấu điểm neo thời gian cho toàn bộ chuỗi các khoảng tái diễn định 
kỳ. Sự tái diễn của khoảng định kỳ không có điểm bắt đầu hay kết thúc mà là vô cùng cả 
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trong quá khứ và tương lai. Phải đặc tả pha cho mọi khoảng định kỳ không bằng Null. Độ 
rộng của pha phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ. 

Biểu diễn XML 

Pha được biểu diễn bởi phần tử XML là pha, và nếu có mặt, nó phải là một giá 
trị IVL hợp lệ. 

4.1.2 Period : T.diff - Kỳ : T.diff 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định một số đo tần số lặp lại của khoảng 
định kỳ. 

Kỳ là một QTY với đơn vị là thời gian (T.diff). Với một PIVL không chắc chắn, 
thì nó là sự phân bổ xác suất trên thời gian trôi qua. 

Biểu diễn XML 

Period (Kỳ) được biểu diễn bởi phần tử XML kỳ, và nếu có mặt, nó phải là một giá 
trị T.diff hợp lệ. 

4.1.3 Alignment to the Calendar : CS - Căn chỉnh theo lịch : CS 

Định nghĩa: Xác định xem các lần lặp lại có căn chỉnh theo các chu kỳ của lịch 
được không và theo cách nào (ví dụ, để phân biệt mỗi 30 ngày kể từ “ngày mùng 5 của 
các tháng”). Một khoảng định kỳ không căn chỉnh theo lịch xảy ra không phụ thuộc vào 
lịch. Còn một khoảng định kỳ căn chỉnh theo lịch được đồng bộ hóa với lịch. 

Căn chỉnh theo lịch đặc tả chu kỳ của lịch mà khoảng định kỳ căn chỉnh với. Dòng 
chảy đều đều của thời gian sẽ bị chia ra thành các chu kỳ của lịch. Việc phân ngăn này 
được gọi là “lưới” lịch được tạo ra bởi chu kỳ lịch cần căn chỉnh theo. Giới hạn của mỗi 
khoảng xảy ra khi đó sẽ có khoảng cách bằng nhau tính từ điểm đầu tiên trong mỗi ngăn. 
Nói cách khác, khoảng cách từ dây lưới ngay trước đến điểm bắt đầu của khoảng là một 
hằng số. 

Bảng 42. Miền Chu kỳ lịch 

Tên Mã 
Bộ 

đếm 
Số chữ 

số 
Bắt 
đầu 

Điều 
kiện 

year  
(Năm) 

CY 1 4 0 
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Tên Mã Bộ 
đếm 

Số chữ 
số 

Bắt 
đầu 

Điều 
kiện 

month of the year  
(Tháng trong năm) 

MY 2 2 1 
 

month (continuous)  
(Tháng (tiếp tục)) 

CM 
  

0 
 

week (continuous)  
(Tuần (tiếp tục)) 

CW 
  

0 
 

week of the year  
(Tuần trong năm) 

WY 
 

2 1 
 

day of the month  
(Ngày trong tháng) 

DM 3 2 1 
 

day (continuous)  
(Ngày (tiếp tục)) 

CD 
  

0 
 

day of the year  
(Ngày trong năm) 

DY 
 

3 1 
 

day of the week (begins with 
Monday)  
(Ngày trong tuần (bắt đầu bằng Thứ 
hai)) 

DW 
 

1 1 
 

hour of the day  
(Giờ trong ngày) 

HD 4 2 0 
 

hour (continuous)  
(Giờ (tiếp tục)) 

CH 
  

0 
 

minute of the hour  
(Phút trong giờ) 

NH 5 2 0 
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Tên Mã Bộ 
đếm 

Số chữ 
số 

Bắt 
đầu 

Điều 
kiện 

minute (continuous)  
(Phút (tiếp tục)) 

CN 
  

0 
 

second of the minute  
(Giây trong phút) 

SN 6 2 0 
 

second (continuous)  
(Giây (tiếp tục)) 

CS 
  

0 
 

Ví dụ, với ngày 5 hàng tháng, thì chu kỳ lịch căn chỉnh sẽ là tháng trong năm 
(MY). Dòng chảy đều đều của thời gian được chia thành các tháng trong năm. Khoảng 
cách từ lúc bắt đầu mỗi tháng và lúc bắt đầu khoảng xảy ra trong tháng là 4 ngày (4 ngày 
vì ngày trong tháng (DM) bắt đầu đếm từ 1). Do đó, vì các tháng có số ngày khác nhau, 
khoảng cách giữa các khoảng tái diễn sẽ thay đổi một chút, sao cho khoảng định kỳ luôn 
diễn ra vào ngày mùng 5 của tháng. 

Biểu diễn XML 

Alignment (Căn chỉnh theo lịch) được biểu diễn bởi thuộc tính căn chỉnh theo lịch 
trong XML, và giá trị của nó nếu có phải là một mã hợp lệ từ miền Chu kỳ lịch (Bảng 
50). 

4.1.4 Institution Specified Timing : BL - Thời gian do tổ chức quy định : BL 

Định nghĩa: Chỉ báo xem thời gian chính xác có tùy thuộc vào bên thực hiện lịch 
hay không (ví dụ, để phân biệt giữa “mỗi 8 tiếng” và “3 lần một ngày”). 

Ví dụ, với lịch là “ba lần một ngày” thì thời gian trung bình giữa các lần lặp lại là 
8 tiếng, tuy nhiên, nếu chỉ báo thời gian do tổ chức quy định là đúng, thì việc định thời 
gian có thể tuân theo một quy tắc nào đó do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện (“tổ chức”) 
đặt ra, ví dụ, 3 lần một ngày thực hiện vào lúc 7 giờ sáng, trưa, và 7 giờ tối. 

Biểu diễn XML 

institutionSpecified (Tổ chức quy định) được biểu diễn như thuộc tính tổ chức quy 
định trong XML, và giá trị của nó nếu có phải là một giá trị BL hợp lệ. Giá trị mặc định 
là sai. 
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4.1.5 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn 2 lần một ngày (BID), tức là, cứ mỗi 12 tiếng, theo thời 
gian do tổ chức quy định. 

Ví dụ 49 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS' institutionSpecified='true'> 
<period value='12' unit='h'/> 
</effectiveTime> 

Ví dụ tiếp theo biểu diễn 2 lần một ngày, mỗi lần 10 phút 

Ví dụ 50 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS'> 
<phase> 
<width value='10' unit='min'/> 
</phase> 
<period value='12' unit='h'/> 
</effectiveTime> 

Ví dụ tiếp theo phức tạp hơn một chút và biểu diễn tháng 9 tái diễn mỗi năm (lưu 
ý rằng năm 1987 trong dạng này là không phù hợp do khoảng định kỳ tái diễn mỗi năm 
trong cả quá khứ và tương lai) 

Ví dụ 51 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS' alignment='MY'> 
<phase> 
<low value='198709' inclusive='true'/> 
<high value='198710' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='a'/> 
</effectiveTime> 

Ví dụ tiếp theo biểu diễn mọi ngày Thứ bảy khác. 

Ví dụ 52 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS' alignment='DW'> 
<phase> 
<low value='20001202' inclusive='true'/> 
<high value='20001203' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='2' unit='wk'/> 
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</effectiveTime> 

Ví dụ cuối biểu diễn mỗi 4 đến 6 tiếng. 

Ví dụ 53 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_PPD_TS'> 
<period value='5' unit='h' distributionType='U'> 
<standardDeviation value='0.57735' unit='h'/> 
</period> 
</effectiveTime> 

4.2 Event-Related Interval of Time (EIVL) specializes SXCM - Khoảng thời gian 
liên quan đến sự kiện (EIVL) chuyên biệt hóa SXCM 

Định nghĩa: Đặc tả khoảng thời gian định kỳ khi sự tái diễn dựa trên các hoạt 
động sinh hoạt hàng ngày hoặc các sự kiện quan trọng khác có liên quan đến thời gian 
nhưng không hoàn toàn bị quyết định bởi thời gian. 

Ví dụ, “một tiếng sau bữa ăn sáng” xác định điểm khởi đầu của khoảng là một 
tiếng sau khi bữa ăn sáng kết thúc. Bữa sáng được giả định là xảy ra trước bữa trưa 
nhưng không được xác định phải xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào. 

Bảng 43. Các thành phần của Khoảng thời gian liên quan đến sự kiện 

Tên Kiểu Mô tả 

Event 
(Sự 
kiện) 

CS 
Một mã cho hoạt động thông thường (định kỳ) trong cuộc 
sống hàng ngày mà khoảng định kỳ liên quan đến sự kiện 
được đặc tả dựa trên đó. 

Offset 
(Thời 
gian 
Bù) 

IVL<T.diff> 

Là khoảng thời gian đã trôi qua (khoảng thời gian, chứ không 
phải một điểm thời gian tuyệt đối) chỉ thời gian bù cho lúc bắt 
đầu, độ dài và lúc kết thúc của khoảng định kỳ liên quan đến 
sự kiện tính từ thời điểm sự kiện đó xảy ra trên thực tế. 

Biểu diễn XML 

EIVL được biểu diễn bởi một phần tử XML mà tên của nó được xác định trong 
ngữ cảnh nó được sử dụng. EIVL có toàn bộ các thuộc tính và phần tử con như mô tả 
trong mẫu và các mục con dưới đây. 

Kiểu mẫu 39 
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<!-- type EIVL --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   operator = (I | E | A | H | P) 
> 
Content: ( event, offset ) 
</x> 

4.2.1 Event : CS - Sự kiện : CS 

Định nghĩa: Là mã của một hoạt động thông thường (định kỳ) trong cuộc sống 
hàng ngày mà khoảng định kỳ liên quan đến sự kiện được đặc tả dựa trên đó. 

Các hoạt động như vậy đủ điều kiện để được sử dụng trong miền của thuộc tính 
này nếu tất cả các điều kiện dưới đây đều thỏa mãn: 

• Sự kiện thường xảy ra một cách đều đặn 

• Sự kiện được dùng cho các hoạt động định thời gian, và 

• Sự kiện không được xác định hoàn toàn bởi thời gian 

Bảng 44. Miền TimingEvent (Sự kiện định thời gian) 

Mã Tên Định nghĩa 

AC AC trước bữa ăn (từ la-tinh là ante cibus) 

ACD ACT trước bữa trưa (từ la-tinh là ante cibus diurnus) 

ACM ACM trước bữa sáng (từ la-tinh là ante cibus matutinus) 

ACV ACV trước bữa tối (từ la-tinh là ante cibus vespertinus) 

HS HS giờ đi ngủ 

IC IC giữa các bữa ăn (từ la-tinh là inter cibus) 

ICD ICD giữa bữa trưa và bữa tối 

ICM ICM giữa bữa sáng và bữa trưa 

ICV ICV giữa bữa tối và giờ đi ngủ 
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Mã Tên Định nghĩa 

PC PC sau bữa ăn (từ la-tinh là post cibus) 

PCD PCD sau bữa trưa (từ la-tinh là cibus diurnus) 

PCM PCM sau bữa sáng (từ la-tinh là post cibus matutinus) 

PCV PCV sau bữa tối (từ la-tinh là post cibus vespertinus) 

Biểu diễn XML 

Event (Sự kiện) được biểu diễn như một phần tử XML là sự kiện, và nếu có mặt, 
nó phải là một giá trị CE hợp lệ, và giá trị CE.code (CE.mã) của nó phải là một giá trị 
hợp lệ từ miền TimingEvent (Sự kiện định thời gian) (Bảng 52). 

4.2.2 Offset : IVL<T.diff> - Thời gian Bù : IVL<T.diff> 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian đã trôi qua (khoảng thời gian, chứ không phải 
một điểm thời gian tuyệt đối) đánh dấu thời gian bù từ lúc bắt đầu, độ dài và lúc kết thúc 
của khoảng định kỳ liên quan đến sự kiện tính từ thời điểm sự kiện đó xảy ra trên thực tế. 

Ví dụ: nếu đặc tả là “một giờ trước bữa sáng và trong 10 phút”, thì giới hạn thấp 
của thời gian bù là 1 giờ và độ dài của thời gian bù là 10 phút (do đó giới hạn cao của 
thời gian bù là 50 phút). 

Biểu diễn XML 

Offset (Thời gian bù) được biểu diễn bởi phần tử XML là thời gian bù, và nếu có 
mặt, đó phải là một giá trị IVL<T.diff> hợp lệ. 

4.2.3 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn một giờ trước bữa sáng và trong vòng 10 phút 

Ví dụ 54 
<effectiveTime xsi:type='EIVL_TS'> 
<event code='ACM' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.139'/> 
<offset> 
<low value='1' unit ='h'/> 
<width value='10' unit='min'/> 
</offset> 
</effectiveTime> 
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Ví dụ tiếp theo biểu diễn 30 phút sau bữa tối 

Ví dụ 55 
<effectiveTime xsi:type='EIVL_TS'> 
<event code='PCV' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.139'/> 
<offset> 
<center value='30' unit ='min'/> 
</offset> 
</effectiveTime> 

4.3 Parenthetic Set Expression (SXPR) specializes SXCM - Biểu thức tập hợp 
trong ngoặc đơn (SXPR) chuyên biệt hóa SXCM 

Định nghĩa: là một thành phần của tập hợp mà bản thân nó lại bao gồm các thành 
phần tập hợp được đánh giá như một giá trị duy nhất. 

Biểu diễn XML 

SXPR được biểu diễn bởi một phần tử XML mà tên nó được xác định trong ngữ 
cảnh nó được sử dụng. SXPR có toàn bộ các thuộc tính và phần tử con như mô tả trong 
mẫu và các mục con dưới đây. SXPR có thể được dùng thay cho bất kỳ SXCM nào. 

Mẫu kiểu 40 
<!-- type SXPR --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
   operator = (I | E | A | H | P) 
> 
Content: ( comp, comp+ ) 
</x> 

Phải có ít nhất hai phần tử comp. 

4.3.1 Sub-Expression : SXCM - Biểu thức con : SXCM 

Định nghĩa: Là thành phần của một biểu thức tập hợp trong ngoặc đơn. 

Biểu diễn XML 

Comp được biểu diễn bởi phần tử comp của XML và nếu có mặt, nó phải là một 
giá trị SXCM hợp lệ. 

4.3.2 Ví dụ 

Ví dụ đầu tiên biểu diễn vào buổi trưa hàng ngày, bắt đầu từ ngày 4/2/2004. 
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Ví dụ 56 
<effectiveTime xsi:type='SXPR_TS'> 
<comp xsi:type='IVL_TS'> 
<low value='20040204'/> 
</comp> 
<comp xsi:type='PIVL_TS' operator='A'> 
<phase> 
<center value='200402041200'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='d' /> 
</comp> 
</effectiveTime> 

Ví dụ này biểu diễn bốn lần mỗi ngày (theo giờ do tổ chức quy định) bắt đầu từ 
ngày 3/6/2005. 

Ví dụ 57 
<effectiveTime xsi:type='SXPR_TS'> 
<comp xsi:type='IVL_TS'> 
<low value='20050603' /> 
</comp> 
<comp xsi:type='PIVL_TS' operator='A' institutionSpecified='true'> 
<period value='6' unit='h' /> 
</comp> 
</effectiveTime> 
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Phụ lục 

A. Các kiểu dữ liệu mang tính thông tin 

Các kiểu dữ liệu này hiện đang được đánh dấu là mang tính thông tin khi một số 
vấn đề đã xác định liên quan đến thiết kế của chúng đang được giải quyết. 

A.1 Phân bố xác suất theo tham số (PPD) 

Định nghĩa: Là phần mở rộng kiểu dữ liệu chung để đặc tả tính không chắc chắn 
của dữ liệu định lượng dùng hàm phân phối và các tham số của nó. Ngoài các tham số cụ 
thể của phân phối, một giá trị trung bình (giá trị kỳ vọng) và độ lệch chuẩn luôn được 
cung cấp để duy trì một tầng liên kết hoạt động tối thiểu nếu các ứng dụng tiếp nhận 
không thể làm việc với các phân bố xác suất nhất định. 

Ví dụ, kỳ thi đầu vào đại học phổ biến nhất ở Mỹ là kỳ thi SAT, bao gồm hai 
thành phần: Từ vựng và Toán. Mỗi phần đều có điểm số tối thiểu là 400 (không có câu 
trả lời đúng) và điểm tối đa là 800. Năm 1998, theo Hội đồng đại học (College Board), thì 
có 1.172.779 học sinh cuối cấp chuẩn bị vào đại học dự thi kỳ thi này. Điểm trung bình 
của phần toán là 512, và độ lệch chuẩn là 112. Các giá trị tham số (512, 112), được gọi là 
các tham số phân phối chuẩn, vẽ ra một bức tranh khá rõ về sự phân bố của điểm thi. 
Trong phần lớn trường hợp, không cần xác định toàn bộ hơn 1 triệu điểm dữ liệu khi chỉ 
cần có 2 tham số là đủ. 
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Phân bố xác suất theo tham số 

Lưu ý rằng phân phối chuẩn chỉ là một trong nhiều hàm phân phối được định 
nghĩa cho HL7. 

Bảng 45. Các thành phần của Phân bố xác suất theo tham số 

Tên Kiểu Mô tả 

standardDeviation 
(Độ lệch chuẩn) 

T.diff 

Thước đo chính cho sự biến thiên/tính không chắc chắn của giá trị 
(căn bậc hai của tổng các bình phương độ lệch giữa tất cả các điểm 
dữ liệu và giá trị trung bình). Độ lệch chuẩn được dùng để chuẩn 
hóa các dữ liệu để tính hàm phân phối. Các ứng dụng không thể làm 
việc với các phân bố xác suất vẫn có thể nhận biết vài ý tưởng về 
mức độ tin cậy khi nhìn vào độ lệch chuẩn. 

distributionType 
(Kiểu phân phối) 
 

CS 

Là mã xác định kiểu phân bố xác suất. Các giá trị có thể có được 
trình bày trong bảng kèm theo. Giá trị NULL (chưa biết) của mã 
kiểu chỉ báo rằng chưa biết kiểu phân bố xác suất.Trong trường hợp 
đó, độ lệch chuẩn có ý nghĩa như một giá trị để dự đoán không 
chính thức 
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Do kiểu dữ liệu PPD mở rộng kiểu tham số T của nó, một giá trị T đơn giản sẽ là 
giá trị trung bình (giá trị kỳ vọng hoặc mô-men đầu tiên) của phân bố xác suất. Các ứng 
dụng không thể làm việc với phân phối sẽ lấy giá trị T đơn giản và bỏ qua tính không 
chắc chắn. Giá trị kiểu T đơn giản đó cũng được dùng để chuẩn hóa dữ liệu dùng để tính 
toán sự phân bố. 

Các kiểu phân bố xác suất được định nghĩa trên các số nguyên hoặc số thực và 
được chuẩn hóa đến một điểm tham chiếu nhất định (thường là điểm 0) và đơn vị tham 
chiếu nhất định (ví dụ, độ lệch chuẩn = 1). Khi các số lượng khác đã định nghĩa trong tiêu 
chuẩn này được dùng làm các kiểu cơ sở, thì giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được 
dùng để tính tỷ lệ ra phân bố xác suất. Ví dụ, nếu kiểu PPD<PQ> được dùng cho một 
chiều dài có giá trị trung bình là 20 ft và độ lệch chuẩn là 2 in, thì hàm phân phối chuẩn 
f(x) khớp một số thực x với một mật độ xác suất sẽ được chuyển thành f’(x’) khớp chiều 
dài x’ với một mật độ xác suất là f’(x’) = f((x′ - μ) / σ). 

Nếu có thể áp dụng, PPD tuân theo Hướng dẫn Biểu diễn tính không chắc chắn 
trong phép đo của ISO (GUM) như phản ánh trong ấn bản 1297 của NIST Hướng dẫn 
đánh giá và biểu diễn tính không chắc chắn trong các kết quả đo của NIST. PPD không 
mô tả cách thức đánh giá tính không chắc chắn mà chỉ mô tả cách biểu diễn. Khái niệm 
“mức độ không chắc chắn tiêu chuẩn” như đã xác định trong ISO GUM tương ứng với 
khái niệm standardDeviation (độ lệch chuẩn). 

Biểu diễn XML 

Kiểu dữ liệu PPD được biểu diễn bởi một phần tử XML và tên của nó được xác 
định trong ngữ cảnh nó được sử dụng. PPD có toàn bộ các thuộc tính và các phần tử con 
định nghĩa cho kiểu T và bổ sung thêm các thuộc tính và phần tử được định nghĩa trong 
mẫu kiểu và các mục con dưới đây. 

Mẫu kiểu 41 
<!-- type PPD --> 
<x 
   nullFlavor = (NI | OTH | NINF | PINF | UNK | ASKU | NAV | NASK | TRC | MSK | NA | NP) 
{any attributes from T} 
   distributionType  = CS 
> 
Content: ( {any elements from T}, standardDeviation ) 
</x> 
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A.1.1 Độ lệch chuẩn : T.diff 

Định nghĩa: Thước đo chính cho sự biến thiên/tính không chắc chắn của giá trị 
(căn bậc hai của tổng các bình phương độ lệch giữa tất cả các điểm dữ liệu và giá trị 
trung bình). Độ lệch chuẩn được dùng để chuẩn hóa các dữ liệu để tính hàm phân phối. 
Các ứng dụng không thể làm việc với các phân bố xác suất vẫn có thể nhận biết vài ý 
tưởng về mức độ tin cậy khi nhìn vào độ lệch chuẩn. 

Biểu diễn XML 

standardDeviation (Độ lệch chuẩn) được biểu diễn bằng phần tử Độ lệch chuẩn 
trong XML, và nếu có mặt, nó phải là một giá trị T.diff hợp lệ. 

A.1.2 Kiểu phân bố xác suất : CS 

Định nghĩa: Là mã xác định kiểu phân bố xác suất. Các giá trị có thể có được 
trình bày trong bảng kèm theo. Giá trị NULL (chưa biết) của mã kiểu chỉ báo rằng chưa 
biết kiểu phân bố xác suất.Trong trường hợp đó, độ lệch chuẩn có ý nghĩa như một giá trị 
để dự đoán không chính thức. 

Bảng 54 liệt kê các phân bố xác suất được định nghĩa. Nhiều kiểu phân phối được 
định nghĩa theo các tham số đặc biệt (ví dụ, các tham số α và β cho phân phối γ, số bậc tự 
do của phân phối t, v.v.). Tuy nhiên, với tất cả các kiểu phân phối, thì giá trị trung bình 
và độ lệch chuẩn đều được xác định. PPD được đặc tả chỉ với các tham số trung bình và 
phân phối chuẩn. Cột định nghĩa chứa quan hệ giữa các tham số đặc biệt với giá trị trung 
bình μ và độ lệch chuẩn σ. 

Bảng 46. Miền ProbabilityDistributionType (Kiểu phân bố xác suất) 

Mã Tên Định nghĩa 

(NULL) 
Unknown 
(Chưa biết) 

Được sử dụng để cho biết rằng giá trị trung bình được ước 
tính mà không xem xét kỹ về phân bố xác suất của nó. 
Trong trường hợp này, ý nghĩa của độ lệch chuẩn không 
được định nghĩa rõ ràng. Tuy nhiên, việc diễn dịch nên theo 
phân phối chuẩn, ví dụ, khoảng trung bình ±1 độ lệch chuẩn 
nên có mức độ tin cậy khoảng 2/3. 

U 
Uniform 
(Phân phối 
đều) 

Phân phối đều gán một xác suất cố định cho toàn bộ khoảng 
các giá trị có thể xảy ra, trong khi mọi kết quả bên ngoài 
khoảng này được giả định là có xác suất bằng 0. Độ rộng 
của khoảng là 2 σ √3. Do đó, phân phối đều gán mật độ xác 
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Mã Tên Định nghĩa 

suất f(x) = (2 σ √3) -1 cho các giá trị μ - σ √3 ≥ x ≤ μ + σ √3 
và f(x) = 0 cho các trường hợp còn lại. 

N 

normal 
(Gaussian) 
(Phân phối 
chuẩn 
(Gaussian)) 

Đây là phân phối chuẩn hình chuông nổi tiếng. Vì định lý 
giới hạn trung tâm, phân phối chuẩn là phân phối được lựa 
chọn cho một biến ngẫu nhiên không giới hạn là kết quả của 
sự kết hợp rất nhiều quá trình ngẫu nhiên. Ngay cả với các 
giá trị bị giới hạn ở một phía (tức là lớn hơn 0), phân phối 
chuẩn cũng có thể đủ chính xác nếu giá trị trung bình “cách 
xa” giới hạn của thước đo theo độ lệch chuẩn. 

LN 
log-normal 
(Phân phối 
logarit chuẩn) 

Phân phối logarit chuẩn được dùng để chuyển một biến 
ngẫu nhiên lệch X thành một biến ngẫu nhiên phân phối 
chuẩn U = log X. Phân phối logarit chuẩn có thể được đặc 
tả với các đặc tính là giá trị bình quân μ và độ lệch chuẩn σ. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá trị trung bình μ và độ lệch 
chuẩn σ là các tham số của phân phối giá trị thô, chứ chưa 
phải là các tham số đã chuyển đổi của phân phối logarit 
chuẩn thông thường vẫn được gọi bằng các chữ cái đó. Các 
tham số của phân phối logarit chuẩn μ log và σ log quan hệ 
với giá trị trung bình μ và độ lệch chuẩn σ của giá trị dữ liệu 
qua các biểu thức  σ log

2 = log (σ2/μ2 + 1) và μlog = log μ - 
σlog

2/2. 

G 
γ (gamma) 
(Phân phối Y 
(gamma)) 

Phân phối gamma được sử dụng cho các dữ liệu bị lệch và 
giới hạn phía bên phải, tức là khi phần lớn nhất của đường 
phân phối nằm cạnh gốc. Phân phối γ có hai tham số là α và 
β. Quan hệ với giá trị trung bình μ và phương sai σ 2 là μ = 
α β và σ2 = α β2 
 

E 
Exponential 
(Phân phối 
mũ) 

Được sử dụng cho các dữ liệu mô tả sự suy giảm dần. Phân 
phối mũ là dạng đặc biệt của phân phối γ khi α = 1, do đó, 
quan hệ với giá trị trung bình μ và phương sai σ 2 là μ = β 
và σ 2 = β2. 
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Mã Tên Định nghĩa 

X2 χ 

Được dùng để mô tả tổng bình phương của các biến ngẫu 
nhiên xảy ra khi ước lượng một phương sai (thay vì chấp 
nhận là đúng) từ một mẫu. Tham số duy nhất của phân phối 
χ2 là υ, còn được gọi là số bậc tự do (là số các thành phần tự 
do trong tổng). Phân phối χ2 là một dạng đặc biệt của phân 
phối γ với tham số α = υ /2 và β = 2. Do đó, μ = υ và σ2= 2 
υ. 

T t (Student) 

Được dùng để mô tả thương số giữa một biến ngẫu nhiên 
phân phối chuẩn và căn bậc hai của một biến ngẫu nhiên 
phân phối χ2. Phân phối t-có một tham số là υ, số bậc tự do. 
Quan hệ với giá trị trung bình μ và phương sai σ2 là: μ = 0 
và σ 2 = υ / (υ - 2). 

F F 

Được dùng để mô tả thương số giữa hai biến ngẫu nhiên 
phân phối χ2 . Phân phối F có hai tham số là υ1và υ2, là số 
bậc tự do của biến tử số và biến ở mẫu số. Quan hệ với giá 
trị trung bình μ và phương sai σ2 là: μ = υ2 / (υ2 - 2) và σ2 = 
(2 υ2 (υ2 + υ1- 2)) / (υ 1 (υ2 - 2) 2 (υ2 - 4)). 

B β (beta) 

Phân phối beta được dùng cho các dữ liệu bị giới hạn ở cả 
hai phía và có thể bị lệch hoặc không (ví dụ, xảy ra khi ước 
lượng xác suất). Hai tham số α và β được cung cấp để điều 
chỉnh đường phân phối. Giá trị trung bình μ và phương sai 
σ2 quan hệ với tham số như sau: μ = α / (α + β) và (σ2 = α 
β/((α + β)2 (α + β + 1)). 

Ba kiểu phân phối là chưa biết (NULL), phân phối đều và phân phối chuẩn phải 
được hỗ trợ bởi tất cả các hệ thống có hỗ trợ kiểu dữ liệu PPD. Toàn bộ các kiểu phân 
phối khác là tùy chọn. Khi hệ thống diễn dịch một biểu diễn PPD và gặp một kiểu phân 
phối chưa biết, nó sẽ khớp kiểu này với kiểu phân phối chưa biết (NULL). 

Biểu diễn XML 

distributionType (Kiểu phân phối) được biểu diễn bởi thuộc tính XML Độ lệch 
chuẩn và giá trị của nó, nếu có, phải là một mã hợp lệ từ miền 
ProbabilityDistributionType (Kiểu phân bố xác suất) (Bảng 54). 
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A.2 Đặc tả định thời gian chung (GTS) 

Định nghĩa: Là tập hợp các điểm thời gian, chỉ thời gian của các sự kiện và hành 
động và kiểu xác thực theo chu kỳ có thể tồn tại cho một số loại thông tin, ví dụ số điện 
thoại (buổi tối, ban ngày), địa chỉ (còn gọi là “chim tuyết”, ở gần xích đạo vào mùa đông 
và xa xích đạo vào mùa hè) và giờ văn phòng. 

LƯU Ý: GTS về mặt khái niệm chỉ là kiểu dữ liệu SET<TS>. 

Dạng biểu diễn XML của GTS chứ không phải bản thân kiểu GTS mới có tính 
thông tin. 

Biểu diễn XML 

GTS được biểu diễn như một chuỗi các phần tử XML thuộc kiểu SXCM hoặc các 
kiểu chuyên biệt hóa của nó, bao gồm kiểu dữ liệu IVL<TS>, PIVL, EIVL, SXPR. 

A.2.1 Ví dụ 

Ví dụ này biểu diễn mọi ngày Thứ ba khác trong mùa tính từ Ngày tưởng niệm 
(ngày lễ của Mỹ) đến Ngày Lao động trong năm 2002 và 2003. 

Ví dụ 58 
<effectiveTime xsi:type='SXPR_TS'> 
<!-- memorial day --> 
<comp xsi:type='SXPR_TS'> 
<comp xsi:type='PIVL_TS'> 
<phase> 
<low value='19870525'/> 
<high value='19870601' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='a'/> 
</comp> 
<comp xsi:type='PIVL_TS' operator='A'> 
<phase> 
<low value='19870105'/> 
<high value='19870106' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='wk'/> 
</comp> 
</comp> 
<!-- labor day --> 
<comp xsi:type='SXPR_TS' operator='P'> 
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<comp xsi:type='PIVL_TS'> 
<phase> 
<low value='19870901'/> 
<high value='19870908' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='a'/> 
</comp> 
<comp xsi:type='PIVL_TS' operator='A'> 
<phase> 
<low value='19870105'/> 
<high value='19870106' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='1' unit='wk'/> 
</comp> 
</comp> 
</effectiveTime> 
<effectiveTime xsi:type='PIVL_TS' alignment='DW' operator='A'> 
<!-- every other Tuesday --> 
<phase> 
<low value='20001202' inclusive='true'/> 
<high value='20001203' inclusive='false'/> 
</phase> 
<period value='2' unit='wk'/> 
</effectiveTime> 
<effectiveTime xsi:type='IVL_TS' operator='A'> 
<!-- from 2002 and 2003 --> 
<low value='20020101' inclusive='true'/> 
<high value='20040101' inclusive='false'/> 
</effectiveTime> 

B. Lược đồ XML W3C 

Các dạng biểu diễn lược đồ được cung cấp để tạo thuận tiện, do lược đồ XML là 
một phương thức ngắn gọn và cụ thể để mô tả dạng biểu diễn XML. Tuy nhiên, bản thân 
lược đồ lại không phải là phần quy chuẩn của tiêu chuẩn này. Mặc dù HL7 công bố lược 
đồ cho các kiểu dữ liệu HL7, cũng có thể đề xuất các lược đồ khác mô tả cùng dạng biểu 
diễn XML, và các lược đồ này cũng không kém phần hợp lệ, dù chúng có thể khác nhau 
về tính hữu dụng cho cùng một nhiệm vụ cụ thể. Dạng biểu diễn XML của kiểu dữ liệu 
mới là phần quy chuẩn. 
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Lược đồ này định nghĩa một complexType (kiểu phức hợp) cho mỗi kiểu dữ liệu 
được mô tả trong tiêu chuẩn này là có dạng Phần tử (ví dụ, ED và CD), tên của kiểu phức 
hợp là giá trị của cột "Ký hiệu" của kiểu như trong Bảng 1. 

Lược đồ cũng định nghĩa một simpleType (kiểu đơn giản) cho mỗi kiểu dữ liệu 
được mô tả trong tiêu chuẩn này là có dạng Thuộc tính (ví dụ ST và CS), tên của kiểu 
đơn giản là chữ viết thường của cột "Ký hiệu" tương ứng với kiểu như trong Bảng 1. 

Với một số kiểu dữ liệu, một hoặc nhiều dạng Schematron 
[http://www.schematron.com] được định nghĩa như phần chú giải xs:appinfo trong định 
nghĩa kiểu phức hợp hoặc kiểu đơn giản. Các dạng này quy định thêm các quy tắc kiểm 
tra tính hợp lệ bổ sung vượt quá những gì có thể được biểu diễn trong Lược đồ XML. 
Quy tắc phổ biến nhất kiểm tra điều kiện rằng một thực thể của một kiểu chỉ có thể có 
một trạng thái null hoặc một sự kết hợp của các giá trị khác chứ không thể cả hai. Tham 
khảo thêm đặc tả Schematron  [http://www.schematron.com] để có thêm thông tin. 

Lược đồ này không biểu diễn đầy đủ tất cả các ràng buộc của mọi kiểu dữ liệu như 
quy định trong Đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu. Ví dụ, sự phân biệt giữa TẬP HỢP 
(SET), TÚI (BAG) và DANH SÁCH (LIST) (duy nhất/không có thứ tự, không duy 
nhất/không có thứ tự, và không duy nhất/có thứ tự) không được thực hiện trong lược đồ 
này. Các quy tắc của Schematron được mô tả ở phần trên có thể được dùng để kiểm tra 
một số, nhưng không phải tất cả, các ràng buộc bổ sung này. Điều này hàm chỉ rằng một 
thực thể đã được kiểm tra điều kiện hợp lệ qua lược đồ có thể vẫn chưa phải là một thực 
thể HL7 hợp lệ.  

Lược đồ được trình bày trong hai tài liệu lược đồ tách biệt, một cho các kiểu cơ 
bản và một lược đồ nhỏ hơn cho kiểu cụ thể của các kiểu chung. Lưu ý: hiện nay, các 
định nghĩa cho kiểu chung được dùng như kiểu của thành phần kiểu dữ liệu đang được 
định nghĩa tài liệu lược đồ cho các kiểu cơ bản. 

B.1 Các kiểu cơ bản 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- 
    This schema is generated from a Generic Schema Definition (GSD) 
    by gsd2xsl. Do not edit this file. 
  --> 
<xs:schema xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron" 
 
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
      elementFormDefault="qualified"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
           Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Health Level Seven. 
           All rights reserved. 
 
           Redistribution and use in source and binary forms, with or 
           without modification, are permitted provided that the following 
           conditions are met: 
           1. Redistributions of source code must retain the above 
              copyright notice, this list of conditions and the following 
              disclaimer. 
           2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
              copyright notice, this list of conditions and the following 
              disclaimer in the documentation and/or other materials 
              provided with the distribution. 
           3. All advertising materials mentioning features or use of this 
              software must display the following acknowledgement: 
 
           This product includes software developed by Health Level Seven. 
 
           THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS 
           ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
           NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
           FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
           SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
           INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
           DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE 
           GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
           INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
           WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
           NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
           OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
           DAMAGE. 
 
           Generated by $Id: gsd2xsd.xsl,v 1.4 2005/04/17 03:20:15 lmckenzi 
           Exp $ 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:include schemaLocation="voc.xsd"/> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
        Generated by $Id: v3dt-schema.xsl,v 1.5 2005/05/24 05:44:38 lmckenzi 
        Exp $ 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType name="ANY" abstract="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Defines the basic properties of every data value. This 
            is an abstract type, meaning that no value can be just 
            a data value without belonging to any concrete type. 
            Every concrete type is a specialization of this 
            general abstract DataValue type. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
               An exceptional value expressing missing information 
               and possibly the reason why the information is missing. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="bl"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The Boolean type stands for the values of two-valued logic. 
            A Boolean value can be either true or 
            false, or, as any other value may be NULL. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:boolean"> 
<xs:pattern value="true|false"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="BL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 

168 
 



            The Boolean type stands for the values of two-valued logic. 
            A Boolean value can be either true or 
            false, or, as any other value may be NULL. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<sch:pattern name="validate BL"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-BL"> 
<sch:report test="(@nullFlavor or @value) and 
                     not(@nullFlavor and @value)"/> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:attribute name="value" use="optional" type="bl"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="bn"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The BooleanNonNull type is used where a Boolean cannot 
            have a null value. A Boolean value can be either 
            true or false. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="bl"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="ANYNonNull"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The BooleanNonNull type is used where a Boolean cannot 
            have a null value. A Boolean value can be either 
            true or false. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ANY"> 
<xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" 
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               use="prohibited"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BN"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The BooleanNonNull type is used where a Boolean cannot 
            have a null value. A Boolean value can be either 
            true or false. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANYNonNull"> 
<xs:attribute name="value" use="optional" type="bn"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BIN" abstract="true" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Binary data is a raw block of bits. Binary data is a 
            protected type that MUST not be used outside the data 
            type specification. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:attribute name="representation" use="optional" 
                  type="BinaryDataEncoding" default="TXT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the representation of the binary data that 
                     is the content of the binary data value. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

170 
 



<xs:simpleType name="bin"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Binary data is a raw block of bits. Binary data is a 
            protected type that MUST not be used outside the data 
            type specification. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:base64Binary"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="BinaryDataEncoding"> 
<xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
<xs:enumeration value="B64"/> 
<xs:enumeration value="TXT"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="ED" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Data that is primarily intended for human interpretation 
            or for further machine processing is outside the scope of 
            HL7. This includes unformatted or formatted written language, 
            multimedia data, or structured information as defined by a 
            different standard (e.g., XML-signatures.)  Instead of the 
            data itself, an ED may contain  
            only a reference (see TEL.) Note 
            that the ST data type is a 
            specialization of the ED data type 
            when the ED media type is text/plain. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="BIN"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="reference" type="TEL" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A telecommunication address (TEL), such as a URL 
                        for HTTP or FTP, which will resolve to precisely 
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                        the same binary data that could as well have been 
                        provided as inline data. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="thumbnail" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                  type="thumbnail"/> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="mediaType" type="cs" use="optional" 
                  default="text/plain"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Identifies the type of the encapsulated data and 
                     identifies a method to interpret or render the data. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="language" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     For character based information the language property 
                     specifies the human language of the text. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="compression" type="CompressionAlgorithm" 
                  use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Indicates whether the raw byte data is compressed, 
                     and what compression algorithm was used. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="integrityCheck" type="bin" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The integrity check is a short binary value representing 
                     a cryptographically strong checksum that is calculated 
                     over the binary data. The purpose of this property, when 
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                     communicated with a reference is for anyone to validate 
                     later whether the reference still resolved to the same 
                     data that the reference resolved to when the encapsulated 
                     data value with reference was created. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="integrityCheckAlgorithm" 
                  type="IntegrityCheckAlgorithm" use="optional" 
                  default="SHA-1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the algorithm used to compute the 
                     integrityCheck value. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="thumbnail" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A thumbnail is an abbreviated rendition of the full 
                     data. A thumbnail requires significantly fewer 
                     resources than the full data, while still maintaining 
                     some distinctive similarity with the full data. A 
                     thumbnail is typically used with by-reference 
                     encapsulated data. It allows a user to select data 
                     more efficiently before actually downloading through 
                     the reference. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ED"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="reference" type="TEL" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="1"/> 
<xs:element name="thumbnail" type="thumbnail" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="0"/> 
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</xs:sequence> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="st"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The character string data type stands for text data, 
            primarily intended for machine processing (e.g., 
            sorting, querying, indexing, etc.) Used for names, 
            symbols, and formal expressions. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="ST" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The character string data type stands for text data, 
            primarily intended for machine processing (e.g., 
            sorting, querying, indexing, etc.) Used for names, 
            symbols, and formal expressions. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<sch:pattern name="validate ST"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-ST"> 
<sch:report test="(@nullFlavor or text()) and 
                        not(@nullFlavor and text())"> 
<p> 
                        Text content is only allowed in non-NULL 
                        values. 
</p> 
</sch:report> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 

174 
 



<xs:restriction base="ED"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="reference" type="TEL" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="0"/> 
<xs:element name="thumbnail" type="ED" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="representation" type="BinaryDataEncoding" 
               fixed="TXT"/> 
<xs:attribute name="mediaType" type="cs" fixed="text/plain"/> 
<xs:attribute name="language" type="cs" use="optional"/> 
<xs:attribute name="compression" type="CompressionAlgorithm" 
               use="prohibited"/> 
<xs:attribute name="integrityCheck" type="bin" use="prohibited"/> 
<xs:attribute name="integrityCheckAlgorithm" 
               type="IntegrityCheckAlgorithm" use="prohibited"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="cs"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Coded data in its simplest form, consists of a code. 
            The code system and code system version is fixed by  
            the context in which the CS value occurs. CS is used 
            for coded attributes that have a single HL7-defined 
            value set. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:token"> 
<xs:pattern value="[^\s]+"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="CD"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A concept descriptor represents any kind of concept usually 
            by giving a code defined in a code system.  A concept 
            descriptor can contain the original text or phrase that 
            served as the basis of the coding and one or more 
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            translations into different coding systems. A concept 
            descriptor can also contain qualifiers to describe, e.g., 
            the concept of a "left foot" as a postcoordinated term built 
            from the primary code "FOOT" and the qualifier "LEFT". 
            In exceptional cases, the concept descriptor need not 
            contain a code but only the original text describing 
            that concept. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="originalText" type="ED" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The text or phrase used as the basis for the coding. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="qualifier" type="CR" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        Specifies additional codes that increase the 
                        specificity of the primary code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="translation" type="CD" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A set of other concept descriptors that translate 
                        this concept descriptor into other code systems. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="code" type="cs" use="optional"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The plain code symbol defined by the code system. 
                     For example, "784.0" is the code symbol of the ICD-9 
                     code "784.0" for headache. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the code system that defines the code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A common name of the coding system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemVersion" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If applicable, a version descriptor defined 
                     specifically for the given code system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="displayName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A name or title for the code, under which the sending 
                     system shows the code value to its users. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

177 
 



</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CE"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Coded data, consists of a coded value (CV) 
            and, optionally, coded value(s) from other coding systems 
            that identify the same concept. Used when alternative 
            codes may exist. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="CD"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="originalText" type="ED" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The text or phrase used as the basis for the coding. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="qualifier" type="CR" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="0"/> 
<xs:element name="translation" type="CD" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A set of other concept descriptors that translate 
                        this concept descriptor into other code systems. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="code" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The plain code symbol defined by the code system. 
                     For example, "784.0" is the code symbol of the ICD-9 
                     code "784.0" for headache. 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the code system that defines the code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A common name of the coding system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemVersion" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If applicable, a version descriptor defined 
                     specifically for the given code system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="displayName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A name or title for the code, under which the sending 
                     system shows the code value to its users. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CV"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Coded data, consists of a code, display name, code system, 
            and original text. Used when a single code value must be sent. 
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</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="CE"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="originalText" type="ED" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The text or phrase used as the basis for the coding. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="translation" type="CD" minOccurs="0" 
                  maxOccurs="0"/> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="code" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The plain code symbol defined by the code system. 
                     For example, "784.0" is the code symbol of the ICD-9 
                     code "784.0" for headache. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the code system that defines the code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A common name of the coding system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemVersion" type="st" use="optional"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If applicable, a version descriptor defined 
                     specifically for the given code system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="displayName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A name or title for the code, under which the sending 
                     system shows the code value to its users. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Coded data, consists of a code, display name, code system, 
            and original text. Used when a single code value must be sent. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="CV"> 
<xs:attribute name="code" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The plain code symbol defined by the code system. 
                     For example, "784.0" is the code symbol of the ICD-9 
                     code "784.0" for headache. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" use="prohibited"/> 
<xs:attribute name="codeSystemName" type="st" use="prohibited"/> 
<xs:attribute name="codeSystemVersion" type="st" use="prohibited"/> 
<xs:attribute name="displayName" type="st" use="prohibited"/> 

181 
 



</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Coded data, where the domain from which the codeset comes 
            is ordered. The Coded Ordinal data type adds semantics 
            related to ordering so that models that make use of such 
            domains may introduce model elements that involve statements 
            about the order of the terms in a domain.  
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="CV"/> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="CR"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A concept qualifier code with optionally named role. 
            Both qualifier role and value codes must be defined by 
            the coding system.  For example, if SNOMED RT defines a 
            concept "leg", a role relation "has-laterality", and 
            another concept "left", the concept role relation allows 
            to add the qualifier "has-laterality: left" to a primary 
            code "leg" to construct the meaning "left leg". 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<sch:pattern name="validate CR"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-CR"> 
<sch:report test="(value or @nullFlavor) and 
                        not(@nullFlavor and node())"> 
<p> 
                        A value component is required or else the 
                        code role is NULL. 
</p> 
</sch:report> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
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</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="name" type="CV" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        Specifies the manner in which the concept role value 
                        contributes to the meaning of a code phrase.  For 
                        example, if SNOMED RT defines a concept "leg", a role 
                        relation "has-laterality", and another concept "left", 
                        the concept role relation allows to add the qualifier 
                        "has-laterality: left" to a primary code "leg" to 
                        construct the meaning "left leg".  In this example 
                        "has-laterality" is the CR.name. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="value" type="CD" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The concept that modifies the primary code of a code 
                        phrase through the role relation.  For example, if 
                        SNOMED RT defines a concept "leg", a role relation 
                        "has-laterality", and another concept "left", the 
                        concept role relation allows adding the qualifier 
                        "has-laterality: left" to a primary code "leg" to 
                        construct the meaning "left leg".  In this example 
                        "left" is the CR.value. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="inverted" type="bn" use="optional" 
                  default="false"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Indicates if the sense of the role name is inverted. 
                     This can be used in cases where the underlying code 
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                     system defines inversion but does not provide reciprocal 
                     pairs of role names. By default, inverted is false. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SC" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A ST that optionally may have a code attached. 
            The text must always be present if a code is present. The 
            code is often a local code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ST"> 
<xs:attribute name="code" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The plain code symbol defined by the code system. 
                     For example, "784.0" is the code symbol of the ICD-9 
                     code "784.0" for headache. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies the code system that defines the code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A common name of the coding system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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</xs:attribute> 
<xs:attribute name="codeSystemVersion" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If applicable, a version descriptor defined 
                     specifically for the given code system. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="displayName" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A name or title for the code, under which the sending 
                     system shows the code value to its users. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="uid"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A unique identifier string is a character string which 
            identifies an object in a globally unique and timeless 
            manner. The allowable formats and values and procedures 
            of this data type are strictly controlled by HL7. At this 
            time, user-assigned identifiers may be certain character 
            representations of ISO Object Identifiers (OID) and DCE 
            Universally Unique Identifiers (UUID). HL7 also reserves 
            the right to assign other forms of UIDs, such as mnemonic 
            identifiers for code systems. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:union memberTypes="oid uuid ruid"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="oid"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A globally unique string representing an ISO Object Identifier 
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            (OID) in a form that consists only of non-negative numbers with 
            no leading zeros and dots (e.g., "2.16.840.1.113883.3.1"). 
            According to ISO, OIDs are paths in a tree structure, with the 
            left-most number representing the root and the right-most number 
            representing a leaf. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:pattern value="[0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="uuid"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A DCE Universal Unique Identifier is a globally unique 
            string consisting of 5 groups of upper- or lower-case 
            hexadecimal digits having 8, 4, 4, 4, and 12 places 
            respectively. UUIDs are assigned using Ethernet MAC 
            addresses, the point in time of creation and some random 
            components. This mix is believed to generate sufficiently 
            unique identifiers without any organizational policy for 
            identifier assignment (in fact this piggy-backs on the 
            organization of MAC address assignment.) 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]{8}-[0-9a-zA-Z]{4}- 
            [0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{12}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="ruid"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            HL7 reserved identifiers are strings consisting only of 
            (US-ASCII) letters, digits and hyphens, where the first 
            character must be a letter. HL7 may assign these reserved 
            identifiers as mnemonic identifiers for major concepts of 
            interest to HL7. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:pattern value="[A-Za-z][A-Za-z0-9\-]*"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="II"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            An identifier that uniquely identifies a thing or object. 
            Examples are object identifier for HL7 RIM objects, 
            medical record number, order id, service catalog item id, 
            Vehicle Identification Number (VIN), etc. Instance 
            identifiers are defined based on ISO object identifiers. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<sch:pattern name="validate II"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-II"> 
<sch:report test="(@root or @nullFlavor) and 
                        not(@root and @nullFlavor)"> 
                     A root component is required or else the II value is NULL. 
</sch:report> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:attribute name="root" type="uid" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A unique identifier that guarantees the global uniqueness 
                     of the instance identifier. The root alone may be the 
                     entire instance identifier. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="extension" type="st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A character string as a unique identifier within the 
                     scope of the identifier root. 
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</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="assigningAuthorityName" type="st" 
                  use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A human readable name or mnemonic for the assigning 
                     authority. This name may be provided solely for the 
                     convenience of unaided humans interpreting an II value 
                     and can have no computational meaning. Note: no 
                     automated processing must depend on the assigning 
                     authority name to be present in any form. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="displayable" type="bl" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies if the identifier is intended for human 
                     display and data entry (displayable = true) as 
                     opposed to pure machine interoperation (displayable 
                     = false). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="url"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A telecommunications address  specified according to 
            Internet standard RFC 1738 
            [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt]. The 
            URL specifies the protocol and the contact point defined 
            by that protocol for the resource.  Notable uses of the 
            telecommunication address data type are for telephone and 
            telefax numbers, e-mail addresses, Hypertext references, 
            FTP references, etc. 

188 
 



</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:anyURI"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="URL" abstract="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A telecommunications address  specified according to 
            Internet standard RFC 1738 
            [http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt]. The 
            URL specifies the protocol and the contact point defined 
            by that protocol for the resource.  Notable uses of the 
            telecommunication address data type are for telephone and 
            telefax numbers, e-mail addresses, Hypertext references, 
            FTP references, etc. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<sch:pattern name="validate URL"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-URL"> 
<sch:report test="(@nullFlavor or @value) and 
                     not(@nullFlavor and @value)"/> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:attribute name="value" type="url" use="optional"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="ts"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A quantity specifying a point on the axis of natural time. 
            A point in time is most often represented as a calendar 
            expression. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
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<xs:pattern value="[0-9]{1,8}|([0-9]{9,14}|[0-9]{14,14} 
            \.[0-9]+)([+\-][0-9]{1,4})?"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A quantity specifying a point on the axis of natural time. 
            A point in time is most often represented as a calendar 
            expression. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:attribute name="value" use="optional" type="ts"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TEL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A telephone number (voice or fax), e-mail address, or 
            other locator for a resource (information or service) 
            mediated by telecommunication equipment. The address 
            is specified as a Universal Resource Locator (URL) 
            qualified by time specification and use codes that help 
            in deciding which address to use for a given time and 
            purpose. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="URL"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="useablePeriod" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded" type="SXCM_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
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                     Specifies the periods of time during which the 
                     telecommunication address can be used.  For a 
                     telephone number, this can indicate the time of day 
                     in which the party can be reached on that telephone. 
                     For a web address, it may specify a time range in 
                     which the web content is promised to be available 
                     under the given address. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="use" use="optional" 
                  type="set_TelecommunicationAddressUse"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     One or more codes advising a system or user which 
                     telecommunication address in a set of like addresses 
                     to select for a given telecommunication need. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ADXP" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A character string that may have a type-tag signifying its 
            role in the address. Typical parts that exist in about 
            every address are street, house number, or post box, 
            postal code, city, country but other roles may be defined 
            regionally, nationally, or on an enterprise level (e.g. in 
            military addresses). Addresses are usually broken up into 
            lines, which are indicated by special line-breaking 
            delimiter elements (e.g., DEL). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ST"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether an address part names the street, 
                     city, country, postal code, post box, etc. If the type 
                     is NULL the address part is unclassified and would 
                     simply appear on an address label as is. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.delimiter"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="DEL"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.country"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="CNT"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.state"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="STA"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.county"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="CPA"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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<xs:complexType mixed="true" name="adxp.city"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="CTY"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.postalCode"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="ZIP"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.streetAddressLine"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="SAL"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.houseNumber"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="BNR"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.houseNumberNumeric"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="BNN"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.direction"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="DIR"/> 
</xs:restriction> 
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</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.streetName"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="STR"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.streetNameBase"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="STB"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType><!-- 
   jaxb implementors note: the jaxb code generator (v1.0.?) will 
   fail to append "Type" to streetNameType so that there will be 
   duplicate definitions in the java source for streetNameType. 
   You will have to fix this manually. 
  --> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.streetNameType"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" 
               fixed="STTYP"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.additionalLocator"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="ADL"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.unitID"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="UNID"/> 
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</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.unitType"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="UNIT"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.careOf"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="CAR"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.censusTract"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="CEN"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryAddressLine"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="DAL"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryInstallationType"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" 
               fixed="DINST"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryInstallationArea"> 
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<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" 
               fixed="DINSTA"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryInstallationQualifier"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" 
               fixed="DINSTQ"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryMode"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="DMOD"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.deliveryModeIdentifier"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" 
               fixed="DMODID"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.buildingNumberSuffix"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="BNS"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.postBox"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
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<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="POB"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType mixed="true" name="adxp.precinct"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ADXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="AddressPartType" fixed="PRE"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="AD" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Mailing and home or office addresses. A sequence of 
            address parts, such as street or post office Box, city, 
            postal code, country, etc. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="delimiter" type="adxp.delimiter"/> 
<xs:element name="country" type="adxp.country"/> 
<xs:element name="state" type="adxp.state"/> 
<xs:element name="county" type="adxp.county"/> 
<xs:element name="city" type="adxp.city"/> 
<xs:element name="postalCode" type="adxp.postalCode"/> 
<xs:element name="streetAddressLine" 
                     type="adxp.streetAddressLine"/> 
<xs:element name="houseNumber" type="adxp.houseNumber"/> 
<xs:element name="houseNumberNumeric" 
                     type="adxp.houseNumberNumeric"/> 
<xs:element name="direction" type="adxp.direction"/> 
<xs:element name="streetName" type="adxp.streetName"/> 
<xs:element name="streetNameBase" 
                     type="adxp.streetNameBase"/> 
<xs:element name="streetNameType" 
                     type="adxp.streetNameType"/> 
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<xs:element name="additionalLocator" 
                     type="adxp.additionalLocator"/> 
<xs:element name="unitID" type="adxp.unitID"/> 
<xs:element name="unitType" type="adxp.unitType"/> 
<xs:element name="careOf" type="adxp.careOf"/> 
<xs:element name="censusTract" 
                     type="adxp.censusTract"/> 
<xs:element name="deliveryAddressLine" 
                     type="adxp.deliveryAddressLine"/> 
<xs:element name="deliveryInstallationType" 
                     type="adxp.deliveryInstallationType"/> 
<xs:element name="deliveryInstallationArea" 
                     type="adxp.deliveryInstallationArea"/> 
<xs:element name="deliveryInstallationQualifier" 
                     type="adxp.deliveryInstallationQualifier"/> 
<xs:element name="deliveryMode" 
                     type="adxp.deliveryMode"/> 
<xs:element name="deliveryModeIdentifier" 
                     type="adxp.deliveryModeIdentifier"/> 
<xs:element name="buildingNumberSuffix" 
                     type="adxp.buildingNumberSuffix"/> 
<xs:element name="postBox" type="adxp.postBox"/> 
<xs:element name="precinct" type="adxp.precinct"/> 
</xs:choice> 
<xs:element name="useablePeriod" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded" type="SXCM_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A General Timing Specification (GTS) specifying the 
                        periods of time during which the address can be used. 
                        This is used to specify different addresses for 
                        different times of the year or to refer to historical 
                        addresses. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="use" use="optional" 
                  type="set_PostalAddressUse"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation> 
                     A set of codes advising a system or user which address 
                     in a set of like addresses to select for a given purpose. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="isNotOrdered" type="bl" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A boolean value specifying whether the order of the 
                     address parts is known or not. While the address parts 
                     are always a Sequence, the order in which they are 
                     presented may or may not be known. Where this matters, the 
                     isNotOrdered property can be used to convey this 
                     information. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ENXP" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A character string token representing a part of a name. 
            May have a type code signifying the role of the part in 
            the whole entity name, and a qualifier code for more detail 
            about the name part type. Typical name parts for person 
            names are given names, and family names, titles, etc. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ST"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Indicates whether the name part is a given name, 
                     family name, prefix, suffix, etc. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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</xs:attribute> 
<xs:attribute name="qualifier" use="optional" 
                  type="set_EntityNamePartQualifier"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The qualifier is a set of codes each of which specifies 
                     a certain subcategory of the name part in addition to 
                     the main name part type. For example, a given name may 
                     be flagged as a nickname, a family name may be a 
                     pseudonym or a name of public records. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="en.delimiter" mixed="true"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ENXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType" 
               fixed="DEL"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="en.family" mixed="true"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ENXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType" 
               fixed="FAM"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="en.given" mixed="true"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ENXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType" 
               fixed="GIV"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 

200 
 



<xs:complexType name="en.prefix" mixed="true"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ENXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType" 
               fixed="PFX"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="en.suffix" mixed="true"> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="ENXP"> 
<xs:attribute name="partType" type="EntityNamePartType" 
               fixed="SFX"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="EN" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A name for a person, organization, place or thing. A 
            sequence of name parts, such as given name or family 
            name, prefix, suffix, etc. Examples for entity name 
            values are "Jim Bob Walton, Jr.", "Health Level Seven, 
            Inc.", "Lake Tahoe", etc. An entity name may be as simple 
            as a character string or may consist of several entity name 
            parts, such as, "Jim", "Bob", "Walton", and "Jr.", "Health 
            Level Seven" and "Inc.", "Lake" and "Tahoe". 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="delimiter" type="en.delimiter"/> 
<xs:element name="family" type="en.family"/> 
<xs:element name="given" type="en.given"/> 
<xs:element name="prefix" type="en.prefix"/> 
<xs:element name="suffix" type="en.suffix"/> 
</xs:choice> 
<xs:element name="validTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
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                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An interval of time specifying the time during which 
                        the name is or was used for the entity. This 
                        accomodates the fact that people change names for 
                        people, places and things. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="use" use="optional" type="set_EntityNameUse"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A set of codes advising a system or user which name 
                     in a set of like names to select for a given purpose. 
                     A name without specific use code might be a default 
                     name useful for any purpose, but a name with a specific 
                     use code would be preferred for that respective purpose. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PN" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A name for a person. A sequence of name parts, such as 
            given name or family name, prefix, suffix, etc. PN differs 
            from EN because the qualifier type cannot include LS 
            (Legal Status). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="EN"/> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="ON" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation> 
            A name for an organization. A sequence of name parts. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="EN"> 
<xs:sequence> 
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:element name="delimiter" type="en.delimiter"/> 
<xs:element name="prefix" type="en.prefix"/> 
<xs:element name="suffix" type="en.suffix"/> 
</xs:choice> 
<xs:element name="validTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An interval of time specifying the time during which 
                        the name is or was used for the entity. This 
                        accomodates the fact that people change names for 
                        people, places and things. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="use" use="optional" type="set_EntityNameUse"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A set of codes advising a system or user which name 
                     in a set of like names to select for a given purpose. 
                     A name without specific use code might be a default 
                     name useful for any purpose, but a name with a specific 
                     use code would be preferred for that respective purpose. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TN" mixed="true"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation> 
            A restriction of entity name that is effectively a simple 
            string used for a simple name for things and places. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="EN"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="validTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An interval of time specifying the time during which 
                        the name is or was used for the entity. This 
                        accomodates the fact that people change names for 
                        people, places and things. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="QTY" abstract="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            The quantity data type is an abstract generalization 
            for all data types (1) whose value set has an order 
            relation (less-or-equal) and (2) where difference is 
            defined in all of the data type's totally ordered value 
            subsets.  The quantity type abstraction is needed in 
            defining certain other types, such as the interval and 
            the probability distribution. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>QTY</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"/> 
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</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="int"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Integer numbers (-1,0,1,2, 100, 3398129, etc.) are precise 
            numbers that are results of counting and enumerating. 
            Integer numbers are discrete, the set of integers is 
            infinite but countable.  No arbitrary limit is imposed on 
            the range of integer numbers. Two NULL flavors are 
            defined for the positive and negative infinity. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:integer"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Integer numbers (-1,0,1,2, 100, 3398129, etc.) are precise 
            numbers that are results of counting and enumerating. 
            Integer numbers are discrete, the set of integers is 
            infinite but countable.  No arbitrary limit is imposed on 
            the range of integer numbers. Two NULL flavors are 
            defined for the positive and negative infinity. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>INT</diff> 
<sch:pattern name="validate INT"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-INT"> 
<sch:report test="(@value or @nullFlavor) and 
                     not(@value and @nullFlavor)"/> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:attribute name="value" use="optional" type="int"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
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</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="real"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Fractional numbers. Typically used whenever quantities 
            are measured, estimated, or computed from other real 
            numbers.  The typical representation is decimal, where 
            the number of significant decimal digits is known as the 
            precision. Real numbers are needed beyond integers 
            whenever quantities of the real world are measured, 
            estimated, or computed from other real numbers. The term 
            "Real number" in this specification is used to mean 
            that fractional values are covered without necessarily 
            implying the full set of the mathematical real numbers. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:union memberTypes="xs:decimal xs:double"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Fractional numbers. Typically used whenever quantities 
            are measured, estimated, or computed from other real 
            numbers.  The typical representation is decimal, where 
            the number of significant decimal digits is known as the 
            precision. Real numbers are needed beyond integers 
            whenever quantities of the real world are measured, 
            estimated, or computed from other real numbers. The term 
            "Real number" in this specification is used to mean 
            that fractional values are covered without necessarily 
            implying the full set of the mathematical real numbers. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>REAL</diff> 
<sch:pattern name="validate REAL"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-REAL"> 
<sch:report test="(@nullFlavor or @value) and 
                     not(@nullFlavor and @value)"/> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
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</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:attribute name="value" use="optional" type="real"/> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PQR"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A representation of a physical quantity in a unit from 
            any code system. Used to show alternative representation 
            for a physical quantity. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="CV"> 
<xs:attribute name="value" type="real" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The magnitude of the measurement value in terms of 
                     the unit specified in the code. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A dimensioned quantity expressing the result of a 
            measurement act. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
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<xs:extension base="QTY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="translation" type="PQR" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An alternative representation of the same physical 
                        quantity expressed in a different unit, of a different 
                        unit code system and possibly with a different value. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="value" type="real" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The magnitude of the quantity measured in terms of 
                     the unit. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="unit" type="cs" use="optional" default="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The unit of measure specified in the Unified Code for 
                     Units of Measure (UCUM) 
                     [http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM]. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A monetary amount is a quantity expressing the amount of 
            money in some currency. Currencies are the units in which 
            monetary amounts are denominated in different economic 
            regions. While the monetary amount is a single kind of 
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            quantity (money) the exchange rates between the different 
            units are variable.  This is the principle difference 
            between physical quantity and monetary amounts, and the 
            reason why currency units are not physical units. 
</xs:documentation> 
<xs:appinfo> 
<diff>MO</diff> 
<sch:pattern name="validate MO"> 
<sch:rule abstract="true" id="rule-MO"> 
<sch:report test="not(@nullFlavor and 
                     (@value or @currency))"/> 
</sch:rule> 
</sch:pattern> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:attribute name="value" type="real" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The magnitude of the monetary amount in terms of the 
                     currency unit. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="currency" type="cs" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The currency unit as defined in ISO 4217. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="RTO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            A quantity constructed as the quotient of a numerator 
            quantity divided by a denominator quantity. Common 
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            factors in the numerator and denominator are not 
            automatically cancelled out.  RTO supports titers 
            (e.g., "1:128") and other quantities produced by 
            laboratories that truly represent ratios. Ratios are 
            not simply "structured numerics", particularly blood 
            pressure measurements (e.g. "120/60") are not ratios. 
            In many cases REAL should be used instead 
            of RTO. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="RTO_QTY_QTY"/> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="probability"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
               The probability assigned to the value, a decimal number 
               between 0 (very uncertain) and 1 (certain). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:double"> 
<xs:minInclusive value="0.0"/> 
<xs:maxInclusive value="1.0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="EIVL.event"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A code for a common (periodical) activity of daily 
                        living based on which the event related periodic 
                        interval is specified. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:restriction base="CE"> 
<xs:attribute name="code" type="TimingEvent" use="optional"/> 
<xs:attribute name="codeSystem" type="uid" 
               fixed="2.16.840.1.113883.5.139"/> 
<xs:attribute name="codeSystemName" 
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               type="st" fixed="TimingEvent"/> 
</xs:restriction> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<!-- 
      Instantiated templates 
    --> 
<xs:complexType name="SXCM_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="TS"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" 
                  use="optional" default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="set_TelecommunicationAddressUse"> 
<xs:list itemType="TelecommunicationAddressUse"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="set_PostalAddressUse"> 
<xs:list itemType="PostalAddressUse"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="set_EntityNamePartQualifier"> 
<xs:list itemType="EntityNamePartQualifier"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="IVL_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_TS"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
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                        type="IVXB_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PQ"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus 
                           high divided by 2). The purpose of distinguishing 
                           the center as a semantic property is for 
                           conversions of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
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                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="TS"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="set_EntityNameUse"> 
<xs:list itemType="EntityNameUse"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="RTO_QTY_QTY"> 
<xs:annotation> 
<xs:appinfo> 
<diff>RTO_QTY_QTY</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="numerator" type="QTY"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation> 
                        The quantity that is being divided in the ratio. 
                        The default is the integer number 1 (one). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="denominator" type="QTY"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The quantity that devides the numerator in the ratio. 
                        The default is the integer number 1 (one). 
                        The denominator must not be zero. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
</xs:schema> 

B.2 Thuyết minh kiểu dữ liệu chung bằng ví dụ cụ thể 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- $Id: datatypes-its-xml.xml,v 1.6 2005/09/26 
08:59:04 mcraig Exp $ --><!-- 
    This schema is generated from a Generic Schema Definition (GSD) 
    by gsd2xsl. Do not edit this file. 
  --> 
<xs:schema xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron" 
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
      elementFormDefault="qualified"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
           Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Health Level Seven. 
           All rights reserved. 
 
           Redistribution and use in source and binary forms, with or 
           without modification, are permitted provided that the following 
           conditions are met: 
           1. Redistributions of source code must retain the above 

215 
 



              copyright notice, this list of conditions and the following 
              disclaimer. 
           2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
              copyright notice, this list of conditions and the following 
              disclaimer in the documentation and/or other materials 
              provided with the distribution. 
           3. All advertising materials mentioning features or use of this 
              software must display the following acknowledgement: 
 
           This product includes software developed by Health Level Seven. 
 
           THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS 
           ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
           NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
           FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT 
           SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
           INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
           DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE 
           GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
           INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
           WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
           NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
           OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
           DAMAGE. 
 
           Generated by $Id: gsd2xsd.xsl,v 1.4 2005/04/17 03:20:15 lmckenzi 
           Exp $ 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:include schemaLocation="datatypes-base.xsd"/> 
<!-- 
      Instantiated templates 
    --> 
<xs:complexType name="PIVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Note: because this type is defined as an extension of SXCM_T, 
            all of the attributes and elements accepted for T are also 
            accepted by this definition.  However, they are NOT allowed 
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            by the normative description of this type.  Unfortunately, 
            we cannot write a general purpose schematron contraints to 
            provide that extra validation, thus applications must be 
            aware that instance (fragments) that pass validation with 
            this might might still not be legal. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="phase" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A prototype of the repeating interval specifying the 
                        duration of each occurrence and anchors the periodic 
                        interval sequence at a certain point in time. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="period" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A time duration specifying a reciprocal measure of 
                        the frequency at which the periodic interval repeats. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="alignment" type="CalendarCycle" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies if and how the repetitions are aligned to 
                     the cycles of the underlying calendar (e.g., to 
                     distinguish every 30 days from "the 5th of every 
                     month".) A non-aligned periodic interval recurs 
                     independently from the calendar. An aligned periodic 
                     interval is synchronized with the calendar. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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</xs:attribute> 
<xs:attribute name="institutionSpecified" type="bl" use="optional" 
                  default="false"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Indicates whether the exact timing is up to the party 
                     executing the schedule (e.g., to distinguish "every 8 
                     hours" from "3 times a day".) 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="EIVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Note: because this type is defined as an extension of SXCM_T, 
            all of the attributes and elements accepted for T are also 
            accepted by this definition.  However, they are NOT allowed 
            by the normative description of this type.  Unfortunately, 
            we cannot write a general purpose schematron contraints to 
            provide that extra validation, thus applications must be 
            aware that instance (fragments) that pass validation with 
            this might might still not be legal. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="event" type="EIVL.event" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A code for a common (periodical) activity of daily 
                        living based on which the event related periodic 
                        interval is specified. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
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<xs:element name="offset" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An interval of elapsed time (duration, not absolute 
                        point in time) that marks the offsets for the 
                        beginning, width and end of the event-related periodic 
                        interval measured from the time each such event 
                        actually occurred. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_PQ"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
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</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PQ"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
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                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PQ"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:appinfo> 
<diff>PPD_PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="standardDeviation" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The primary measure of variance/uncertainty of the 
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                        value (the square root of the sum of the squares of 
                        the differences between all data points and the mean). 
                        The standard deviation is used to normalize the data 
                        for computing the distribution function. Applications 
                        that cannot deal with probability distributions can 
                        still get an idea about the confidence level by looking 
                        at the standard deviation. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="distributionType" 
                  type="ProbabilityDistributionType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying the type of probability distribution. 
                     Possible values are as shown in the attached table. 
                     The NULL value (unknown) for the type code indicates 
                     that the probability distribution type is unknown. In 
                     that case, the standard deviation has the meaning of an 
                     informal guess. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:appinfo> 
<diff>PPD_PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PQ"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="standardDeviation" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
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                        The primary measure of variance/uncertainty of the 
                        value (the square root of the sum of the squares of 
                        the differences between all data points and the mean). 
                        The standard deviation is used to normalize the data 
                        for computing the distribution function. Applications 
                        that cannot deal with probability distributions can 
                        still get an idea about the confidence level by looking 
                        at the standard deviation. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="distributionType" 
                  type="ProbabilityDistributionType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying the type of probability distribution. 
                     Possible values are as shown in the attached table. 
                     The NULL value (unknown) for the type code indicates 
                     that the probability distribution type is unknown. In 
                     that case, the standard deviation has the meaning of an 
                     informal guess. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="PIVL_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Note: because this type is defined as an extension of SXCM_T, 
            all of the attributes and elements accepted for T are also 
            accepted by this definition.  However, they are NOT allowed 
            by the normative description of this type.  Unfortunately, 
            we cannot write a general purpose schematron contraints to 
            provide that extra validation, thus applications must be 
            aware that instance (fragments) that pass validation with 
            this might might still not be legal. 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_PPD_TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="phase" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A prototype of the repeating interval specifying the 
                        duration of each occurrence and anchors the periodic 
                        interval sequence at a certain point in time. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="period" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A time duration specifying a reciprocal measure of 
                        the frequency at which the periodic interval repeats. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="alignment" type="CalendarCycle" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies if and how the repetitions are aligned to 
                     the cycles of the underlying calendar (e.g., to 
                     distinguish every 30 days from "the 5th of every 
                     month".) A non-aligned periodic interval recurs 
                     independently from the calendar. An aligned periodic 
                     interval is synchronized with the calendar. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="institutionSpecified" type="bl" 
                  use="optional" default="false"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
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                     Indicates whether the exact timing is up to the party 
                     executing the schedule (e.g., to distinguish "every 8 
                     hours" from "3 times a day".) 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_PPD_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PPD_TS"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_PPD_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_PPD_TS"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
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<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
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                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
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</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_PPD_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PPD_TS"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="EIVL_PPD_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
            Note: because this type is defined as an extension of SXCM_T, 
            all of the attributes and elements accepted for T are also 
            accepted by this definition.  However, they are NOT allowed 
            by the normative description of this type.  Unfortunately, 
            we cannot write a general purpose schematron contraints to 
            provide that extra validation, thus applications must be 
            aware that instance (fragments) that pass validation with 
            this might might still not be legal. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_PPD_TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="event" type="EIVL.event" minOccurs="0" 
                     maxOccurs="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        A code for a common (periodical) activity of daily 
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                        living based on which the event related periodic 
                        interval is specified. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="offset" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        An interval of elapsed time (duration, not absolute 
                        point in time) that marks the offsets for the 
                        beginning, width and end of the event-related periodic 
                        interval measured from the time each such event 
                        actually occurred. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_PPD_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_PPD_PQ"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
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                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_PPD_PQ"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="PPD_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_PPD_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PPD_PQ"> 
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<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_PPD_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PPD_PQ"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXPR_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_TS"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="comp" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" 
                     type="SXCM_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
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</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_CD"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="CD"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_MO"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="MO"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

234 
 



</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_INT"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="INT"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="SXCM_REAL"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="REAL"> 
<xs:attribute name="operator" type="SetOperator" use="optional" 
                  default="I"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A code specifying whether the set component is included 
                     (union) or excluded (set-difference) from the set, or 
                     other set operations with the current set component and 
                     the set as constructed from the representation stream 
                     up to the current point. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_INT"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_INT"> 
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<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
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<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="INT"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
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                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_INT"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="INT"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_REAL"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_REAL"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="IVXB_REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
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                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="REAL"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
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</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_REAL"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="REAL"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVL_MO"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="SXCM_MO"> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="low" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="IVXB_MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The low limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:choice minOccurs="0"> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
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                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation 
                           only two of the three properties high, low, and 
                           width need to be stated and the third can be 
                           derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                           type="IVXB_MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
</xs:sequence> 
<xs:element name="high" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                      type="IVXB_MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation/> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="width" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="high" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
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                        type="IVXB_MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The high limit of the interval. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="center" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                        type="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The arithmetic mean of the interval (low plus high 
                           divided by 2). The purpose of distinguishing the 
                           center as a semantic property is for conversions 
                           of intervals from and to point values. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="width" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                        type="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                           The difference between high and low boundary. The 
                           purpose of distinguishing a width property is to 
                           handle all cases of incomplete information 
                           symmetrically. In any interval representation only 
                           two of the three properties high, low, and width 
                           need to be stated and the third can be derived. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:choice> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="IVXB_MO"> 
<xs:complexContent> 
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<xs:extension base="MO"> 
<xs:attribute name="inclusive" type="bl" use="optional" 
                  default="true"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     Specifies whether the limit is included in the 
                     interval (interval is closed) or excluded from the 
                     interval (interval is open). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="HXIT_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="PQ"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="validTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The time interval during which the given information 
                        was, is, or is expected to be valid. The interval can 
                        be open or closed, as well as infinite or undefined on 
                        either side. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="HXIT_CE"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="CE"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="validTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" 
                     type="IVL_TS"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation> 
                        The time interval during which the given information 
                        was, is, or is expected to be valid. The interval can 
                        be open or closed, as well as infinite or undefined on 
                        either side. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BXIT_CD"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="CD"> 
<xs:attribute name="qty" type="int" use="optional" default="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The quantity in which the bag item occurs in its 
                     containing bag. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="BXIT_IVL_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="IVL_PQ"> 
<xs:attribute name="qty" type="int" use="optional" default="1"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The quantity in which the bag item occurs in its 
                     containing bag. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
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<xs:complexType name="SLIST_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="origin" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The origin of the list item value scale, i.e., the 
                     physical quantity that a zero-digit in the sequence 
                     would represent. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="scale" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A ratio-scale quantity that is factored out of the 
                     digit sequence. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="digits" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="list_int"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A sequence of raw digits for the sample values. This is 
                     typically the raw output of an A/D converter. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="list_int"> 
<xs:list itemType="int"/> 
</xs:simpleType> 
<xs:complexType name="SLIST_TS"> 
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<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="origin" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The origin of the list item value scale, i.e., the 
                     physical quantity that a zero-digit in the sequence 
                     would represent. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="scale" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A ratio-scale quantity that is factored out of the 
                     digit sequence. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="digits" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="list_int"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     A sequence of raw digits for the sample values. This is 
                     typically the raw output of an A/D converter. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="GLIST_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="head" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="TS"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
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                     This is the start-value of the generated list.  
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="increment" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The difference between one value and its previous 
                     different value. For example, to generate the sequence 
                     (1; 4; 7; 10; 13; ...) the increment is 3; likewise to 
                     generate the sequence (1; 1; 4; 4; 7; 7; 10; 10; 13; 
                     13; ...) the increment is also 3. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="period" type="int" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If non-NULL, specifies that the sequence alternates, 
                     i.e., after this many increments, the sequence item 
                     values roll over to start from the initial sequence 
                     item value. For example, the sequence (1; 2; 3; 1; 2; 
                     3; 1; 2; 3; ...) has period 3; also the sequence 
                     (1; 1; 2; 2; 3; 3; 1; 1; 2; 2; 3; 3; ...) has period 
                     3 too. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="denominator" type="int" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The integer by which the index for the sequence is 
                     divided, effectively the number of times the sequence 
                     generates the same sequence item value before 
                     incrementing to the next sequence item value. For 
                     example, to generate the sequence (1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 
                     3; ...)  the denominator is 3. 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="GLIST_PQ"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="ANY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="head" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     This is the start-value of the generated list.  
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="increment" minOccurs="1" maxOccurs="1" 
                     type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The difference between one value and its previous 
                     different value. For example, to generate the sequence 
                     (1; 4; 7; 10; 13; ...) the increment is 3; likewise to 
                     generate the sequence (1; 1; 4; 4; 7; 7; 10; 10; 13; 
                     13; ...) the increment is also 3. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="period" type="int" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     If non-NULL, specifies that the sequence alternates, 
                     i.e., after this many increments, the sequence item 
                     values roll over to start from the initial sequence 
                     item value. For example, the sequence (1; 2; 3; 1; 2; 
                     3; 1; 2; 3; ...) has period 3; also the sequence 
                     (1; 1; 2; 2; 3; 3; 1; 1; 2; 2; 3; 3; ...) has period 
                     3 too. 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="denominator" type="int" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                     The integer by which the index for the sequence is 
                     divided, effectively the number of times the sequence 
                     generates the same sequence item value before 
                     incrementing to the next sequence item value. For 
                     example, to generate the sequence (1; 1; 1; 2; 2; 2; 3; 3; 
                     3; ...)  the denominator is 3. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="RTO_PQ_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:appinfo> 
<diff>RTO_PQ_PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="numerator" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The quantity that is being divided in the ratio.  The 
                        default is the integer number 1 (one). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="denominator" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The quantity that devides the numerator in the ratio. 
                        The default is the integer number 1 (one). 
                        The denominator must not be zero. 
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</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="RTO_MO_PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:appinfo> 
<diff>RTO_MO_PQ</diff> 
</xs:appinfo> 
</xs:annotation> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="QTY"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="numerator" type="MO"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The quantity that is being divided in the ratio.  The 
                        default is the integer number 1 (one). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="denominator" type="PQ"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
                        The quantity that devides the numerator in the ratio. 
                        The default is the integer number 1 (one). 
                        The denominator must not be zero. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="UVP_TS"> 
<xs:complexContent> 
<xs:extension base="TS"> 
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<xs:attribute name="probability" type="probability" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
               The probability assigned to the value, a decimal number 
               between 0 (very uncertain) and 1 (certain). 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:extension> 
</xs:complexContent> 
</xs:complexType> 
</xs:schema> 
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