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14.2 GIỚI THIỆU 

 

Nội dung của chương này đã được xây dựng lại từ Phụ lục C  giống như 

phiên bản 2.4 của tiêu chuẩn. Tên gọi trước đây của chương này là Quản trị Mạng, 

và chương này đã được đổi tên để làm rõ chính xác ý nghĩa của các bản tin đã 

được mô tả trong chương này. Chương này không quy định một giao thức nào đó 

dành cho việc quản lý các mạng máy tính, như giao thức TCP/IP, SNMP. Thay 

vào đó, thông điệp của chương này mang một ý nghĩa là quản lý các ứng dụng hỗ 

trợ giao thức tiêu chuẩn HL7 trên môi trường mạng. Vì lẽ đó, chương này ban đầu 

có tên là “Quản trị Mạng”, các bản tin và các phân đoạn được gắn nhãn bắt đầu 

bằng chữ cái “N”. Các nhãn đó được sử dụng dành cho việc tương thích ngược với 

các phiên bản trước. 

 

Giống như một chương về kỹ thuật, nội dung của chương này có tính tham 

chiếu đến tiêu chuẩn HL7. Chương này cũng dự kiến rằng các bản tin mới và nội 

dung của bản tin sẽ được bổ sung vào chương này trong tương lai gần. 
   

14.3 CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 
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14.3.1 NMQ - Bản tin truy vấn quản lý ứng dụng (Sự kiện N01) 

CHÚ Ý: Giao dịch MFQ/MFR đã được giữ lại dành cho việc tương thích 

ngược với phiên bản 2.5 và đã được thu hồi (loại bỏ) trong phiên bản 2.7. Xem 

sự phù hợp truy vấn giống như đã được định nghĩa trong Chương 5. 

14.3.2 NMD – Bản tin dữ liệu quản lý ứng dụng (Sự kiện N02) 

Sự kiện N02 có nghĩa là khi một bản tin dữ liệu quản lý ứng dụng (NMD) 

cập nhật không mong muốn (tự động gửi) (UU) được tạo ra trên ứng dụng để 

truyền tải thông tin quản lý ứng dụng đến các ứng dụng khác. Trong trường hợp 

này, ứng dụng khởi tạo gửi một bản tin NMD giống như một bản tin cập nhật 

không mong muốn (UU) có chứa thông tin quản lý ứng dụng đến một ứng dụng 

nhận, mà nó sẽ phản hồi lại với một bản tin phản hồi báo nhận chung (ACK). 

Ví dụ, một ứng dụng bị đóng (thoát ra) để sao lưu (hoặc được khởi động trở 

lại sau khi sao lưu) có thể phát hành một bản tin đến một hoặc nhiều ứng dụng 

khác nhau. Một ứng dụng chuyển đến một CPU khác hoặc máy chủ dữ liệu có thể 

cũng cần sử dụng giao dịch này để thông báo cho các hệ thống khác.  

NMD^N02^NMD_N02: Dữ liệu quản lý ứng dụng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu CLOCK_AND_STATS_WITH_NOTES   

  [ --- bắt đầu CLOCK   

   NCK Đồng hồ hệ thống  14 

    [{NTE}] Các ghi chú và nhận xét cho NCK  2 

  ] --- kết thúc CLOCK   

  [ --- bắt đầu APP_STATS   

   NST Điều khiển ứng dụng – mức thống kê  14 

    [{NTE}] Các ghi chú và nhận xét cho NST  2 

  ] --- kết thúc APP_STATS   

  [ --- bắt đầu APP_STATUS   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   NSC Thay đổi trạng thái ứng dụng  14 

    [{NTE}] Các ghi chú và nhận xét cho NSC  2 

  ] --- kết thúc APP_STATUS   

} --- kết thúc CLOCK_AND_STATS_WITH_NOTES    

 

ACK^N02^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

14.4 CÁC PHÂN ĐOẠN CỦA BẢN TIN 

14.4.1 NCK – Phân đoạn đồng hồ hệ thống 

Phân đoạn NCK được sử dụng để cho phép các ứng dụng khác nhau trên 

mạng đồng bộ với các đồng hồ hệ thống của chúng (ngày và giờ hệ thống) 

Lưu ý cách dùng: Nếu bản tin này được dùng để tự động đặt lại/hiệu chỉnh 

các đồng hồ hệ thống, nó được khuyến cáo rằng hệ thống hoặc người quản trị hệ 

thống khởi tạo phân đoạn NMQ cùng với phân đoạn NCK có thẩm quyền hiệu 

chỉnh đồng hồ (ngày và giờ hệ thống) cho các hệ thống khác trên mạng. Điều này 

rất quan trọng để tránh sự nhầm lẫn hiện hữu của nhiều hệ thống đang cố gắng 

đồng bộ lại mỗi đồng hồ hệ thống khác nhau.   

Trong trường hợp bản tin này chỉ được sử dụng để thu thập thông tin về các 

đồng hồ hệ thống khác nhau, thì nó sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với một thủ 

tục hành chính để đưa ra các phương án tránh xung đột khi đặt lại các đồng hồ. 
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Bảng thuộc tính HL7 – NCK – Đồng hồ hệ thống 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN) 

1 4..24  DTM R   01172 Ngày/Giờ Hệ thống 

14.4.1.1 NCK-1   Ngày/Giờ hệ thống (DTM) 01172 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một dấu mốc (tem) thời gian HL7. 

HL7 khuyến nghị rằng trường dữ liệu này nên chứa dữ liệu thời gian chính xác 

đến giây. Nếu bản tin chứa một phân đoạn NST hoặc NSC, thì phân đoạn NCK có 

thuộc tính tùy chọn. Nếu các phân đoạn NCK xuất hiện, trường dữ liệu này có 

thuộc tính bắt buộc. Nếu nó xuất hiện trong bản tin NMQ, hoặc bản tin không 

mong muốn NMD, thì nó chứa ngày/giờ hệ thống của hệ thống gửi đi. Nếu nó xuất 

hiện trong bản tin phản hồi NMR, thì nó chứa ngày/giờ của hệ thống hồi đáp. 

14.4.2 NSC – Phân đoạn thay đổi trạng thái ứng dụng 

Phân đoạn NSC được dùng để truyền thông tin (trả lời truy vấn NMR) hoặc 

thông báo (cập nhât NMD không mong muốn) khởi động, tắt nguồn, và/hoặc di 

chuyển (đến một CPU (bộ vi xử lý) khác hoặc máy chủ-tập tin/hệ thống-tập tin) 

của một ứng dụng cụ thể. 

Chú ý cách dùng: Các trường dữ liệu từ 2-9. Những trường dữ liệu này 

không được áp dụng (“n/a”) khi phương thức thay đổi đang được yêu cầu hoặc báo 

cáo trong lúc khởi động hoặc dừng hoạt động. Nếu thay đổi thuộc loại “M”, ít nhất 

một trong các trường dữ liệu từ 2-5 phải khác với trường dữ liệu đáp ứng trong 

khoảng 6-9. 

Các trường dữ liệu từ 4-5, 8-9. Xem định nghĩa phân đoạn MSH, phân đoạn 

tiêu đề bản tin, trong Chương 2, “Mục Điều khiển”, đối với các trường dữ liệu từ 

3-4, cho hệ thống và cơ sở. “Ứng dụng” đang sẵn sàng để kết nối giao tiếp với các 

giao thức mức thấp hơn. “Cơ sở” là điểm triển khai đã được xác định hoàn toàn.  

Các trường dữ liệu 2-3, 6-7: điểm triển khai đã được xác định hoàn toàn. 



Chương 14:  Quản lý ứng dụng 

Trang 6 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

Bảng thuộc tính HL7 – NSC – Thay đổi trạng thái ứng dụng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN) 

1   CWE R  0409 01188 Kiểu thay đổi ứng dụng 

2   ST    01189 CPU hiện tại 

3   ST    01190 Máy chủ dữ liệu hiện tại 

4   HD   0361 01191 Ứng dụng hiện tại 

5   HD   0362 01192 Cơ sở hiện tại 

6   ST    01193 CPU mới 

7   ST    01194 Máy chủ dữ liệu mới 

8   HD   0361 01195 Ứng dụng mới 

9   HD   0362 01196 Cơ sở mới 

14.4.2.1 NSC-1   Kiểu thay đổi ứng dụng (CWE) 01188  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa kiểu của việc thay đổi đang được yêu 

cầu (trong trường hợp có truy vấn NMR) hoặc thông báo (trong trường hợp cập 

nhật không mong muốn NMD). Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 

0409 – Kiểu thay đổi ứng dụng trong Chương 2C, Các Bảng mã, đối với các giá trị 

đề xuất. Giả sử rằng phiên bản “mới” khởi động không bị mất hoặc trùng lặp dữ 

liệu giống như phiên bản cũ đã bị dừng hoạt động (nếu có thể thực hiện được) 

14.4.2.2 NSC-2   CPU hiện tại  (ST)   01189 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên một điểm triển khai cụ thể cho 

CPU hiện tại.   

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70409
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70361
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70362
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70361
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70362
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14.4.2.3 NSC-3   Máy chủ dữ liệu hiện tại  (ST)   01190 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên một điểm triển khai cụ thể cho 

máy chủ dữ liệu hiện tại hoặc hệ thống dữ liệu được sử dụng bởi ứng dụng này. 

14.4.2.4 NSC-4   Ứng dụng hiện tại  (HD)   01191  

Các thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên một điểm triển khai cụ thể đã 

được sử dụng để nhận dạng ứng dụng xử lý “hiện tại” để kết nối giao tiếp với các 

giao thức mức thấp hơn. Để sử dụng trong việc kết hợp với hệ thống gửi/nhận và 

các giá trị cơ sở trong phân đoạn MSH. Điểm triển khai đã được định nghĩa hoàn 

toàn. Bảng do người dùng định nghĩa 0361 - Ứng dụng gửi/nhận được sử dụng để 

tham chiếu các giá trị do người dùng định nghĩa cho thành phần dữ liệu đầu tiên.  

Chú ý: Thông qua việc chấp nhận tại điểm triển khai, những người triển khai có 

thể tiếp tục sử dụng Bảng do người dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng cho thành 

phần dữ liệu đầu tiên. 

14.4.2.5 NSC-5   Cơ sở hiện tại  (HD)   01192  

Các thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một tên điểm triển khai cụ thể đối với 

cơ sở hiện tại đã được sử dụng bởi ứng dụng này. Để sử dụng trong việc liên kết 

với các giá trị cho hệ thống gửi/nhận và các giá trị Cơ sở trong phân đoạn MSH. 

Trường dữ liệu này còn mô tả chi tiết ứng dụng hiện tại, trường dữ liệu NSC-5 

Ứng dụng hiện tại. Với việc chuyển đổi trường dữ liệu sang kiểu dữ liệu HD, việc 

sử dụng đã được mở rộng để chứa không chỉ Cơ sở/Cơ quan hiện tại mà còn chứa 

các thực thể tổ chức khác, chẳng hạn như: a) thực thể tổ chức chịu trách nhiệm đối 

với ứng dụng hiện tại; b) đơn vị chịu trách nhiệm; c) một sản phẩm hoặc định 

danh của nhà cung cấp,…Điểm triển khai đã được định nghĩa hoàn toàn. Bảng do 

người dùng định nghĩa 0362 – Cơ sở gửi/nhận đã được sử dụng dưới dạng định 

danh HL7 với các giá trị do người dùng định nghĩa được gán cho thành phần dữ 

liệu đầu tiên. 

Chú ý:  Thông qua việc chấp thuận tại điểm triển khai, người triển khai có thể tiếp 

tục sử dụng Bảng do người dùng định 0300 – ID Tên Vùng cho thành phần dữ liệu 

đầu tiên. 
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14.4.2.6 NSC-6   CPU mới  (ST)   01193  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên điểm triển khai cụ thể cho  CPU 

mới. 

14.4.2.7 NSC-7   Máy chủ dữ liệu  (ST)   01194  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên điểm triển khai cụ thể cho máy 

chủ dữ liệu mới hoặc hệ thống dữ liệu được sử dụng bởi ứng dụng này. 

14.4.2.8 NSC-8   Ứng dụng mới   (HD)   01195 

Các thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên điểm triển khai cụ thể được sử 

dụng để nhận dạng các tiến trình xử lý ứng dụng “mới” để kết nối giao tiếp với các 

giao thức mức thấp hơn. Được sử dụng trong việc liên kết với hệ thống gửi/nhận 

và các giá trị Cơ sở trong phân đoạn MSH. Điểm triển khai đã được định nghĩa 

hoàn toàn. Bảng do người dùng định nghĩa 0361 - Ứng dụng gửi/nhận sử dụng để 

tham chiếu các giá trị do người dùng định nghĩa cho thành phần dữ liệu đầu tiên. 

Chú ý:  Thông qua việc chấp thuận tại điểm triển khai, người triển khai có thể tiếp 

tục sử dụng Bảng do người dùng định 0300 – ID Tên Vùng cho thành phần dữ liệu 

đầu tiên. 

14.4.2.9 NSC-9   Cơ sở mới (HD)   01196 

Các thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên địa điểm triển khai cụ thể cho cơ 

sở mới đã được sử dụng bởi ứng dụng này. Được sử dụng trong việc liên kết với 

các giá trị cho hệ thống gửi/nhận và các giá trị cơ sở trong phân đoạn MSH. 

Trường dữ liệu này mô tả chi tiết ứng dụng mới, trường dữ liệu NSC-8 Ứng 

dụng mới. Với việc chuyển đổi trường dữ liệu sang kiểu dữ liệu HD, việc sử dụng 

đã được mở rộng để chứa không chỉ Cơ sở mới mà còn chứa các thực thể tổ chức 

khác, chẳng hạn như: a) Thực thể tổ chức chịu trách nhiệm đối với ứng dụng mới; 

b) đơn vị chịu trách nhiệm; c) một sản phẩm hoặc định danh của nhà cung 

cấp,…Điểm triển khai đã được định nghĩa hoàn toàn. Bảng do người dùng định 

nghĩa 0362 – Cơ sở gửi/nhận đã được sử dụng dưới dạng định danh HL7 đối với 

các giá trị do người dùng định nghĩa cho thành phần dữ liệu đầu tiên.   
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Chú ý:  Thông qua việc chấp thuận tại điểm triển khai, người triển khai có thể tiếp 

tục sử dụng Bảng do người dùng định 0300 – ID Tên Vùng cho thành phần dữ liệu 

đầu tiên. 

14.4.3 NST – Phân đoạn điều khiển ứng dụng – cấp độ thống kê  

Phân đoạn NST cho phép thông tin điều khiển ứng dụng – cấp độ thống kê 

được trao đổi giữa các hệ thống khác nhau trên mạng. Một vài trường dữ liệu 

trong phân đoạn này tham chiếu đến các phần nhỏ của các giao thức mức thấp 

hơn; Chúng chứa thông tin có thể được dùng bởi các ứng dụng quản lý ứng dụng 

giám sát các liên kết mạng khác nhau. 

Chú ý cách dùng: Các trường dữ liệu từ 2-15. Những trường dữ liệu này 

được đánh dấu tùy chọn kể từ khi giao dịch thống kê được giữ lại trên một liên kết 

riêng biệt và đã được dàn xếp giữa hai hệ thống với truy vấn thay đổi. Không phải 

tất cả các giá trị sẽ áp dụng cho mỗi hệ thống. Một số giá trị liên quan đến loại 

cổng kết nối, và một số giá trị gắn liền với giao thức mức thấp hơn. 

Bảng thuộc tính HL7 – NST – Số liệu thống kê mức điều khiển ứng dụng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN) 

1 1..1  ID R  0136 01173 Số liệu thống kê sẵn có 

2   ST    01174 Định danh nguồn 

3   ID   0332 01175 Kiểu nguồn 

4   DTM    01176 Bắt đầu thống kê 

5   DTM    01177 Kết thúc thống kê 

6   NM    01178 Tổng số các ký tự nhận được 

7   NM    01179 Tổng số các ký tự gửi đi 

8   NM    01180 Các bản tin nhận được 

9   NM    01181 Các bản tin gửi đi 

10   NM    01182 Kiểm tra tổng số lỗi nhận được 

11   NM    01183 Chiều dài lỗi nhận được 

12   NM    01184 Các lỗi khác nhận được 

13   NM    01185 Hết thời gian kết nối 

14   NM    01186 Hết thời gian nhận 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tuyen/VN/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70332
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN) 

15   NM    01187 Các lỗi mức điều khiển ứng dụng 

14.4.3.1 NST-1   Số liệu thống kê sẵn có (ID)   01173   

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sự sẵn sàng của số liệu thống kê. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không với các giá trị hợp lệ.  

N - Ứng dụng đáp ứng không lưu giữ bất cứ thông tin thống kê nào. Nếu 

giá trị “N” đã được xác định, bản tin đáp ứng được dùng để khởi tạo ứng dụng tạo 

liên kết giao tiếp giữa ứng dụng khởi tạo và ứng dụng đáp ứng đang vận hành (và 

các trường dữ liệu 2-15 có giá trị trống trong bản tin đáp ứng) 

Y - ứng dụng đáp ứng không giữ thông tin thống kê, các trường dữ liệu 4 và 

5 có thuộc tính bắt buộc (và bản tin đáp ứng chứa một hoặc nhiều trường dữ liệu 

không rỗng trong khoảng 2-3, 6-15). 

14.4.3.2 NST-2   Định danh nguồn (ST)   01174 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định một liên kết mức thấp hơn riêng 

biệt (ví dụ, mã số cổng kết nối) 

14.4.3.3 NST-3   Loại nguồn  (ID)   01175 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định (các hệ thống đã biết) một định 

danh nguồn mức thấp hơn là một kiểu khởi tạo hoặc kiểu chấp thuận. Tham chiếu 

đến Bảng HL7 0332 – Kiểu nguồn trong Chương 2C, Các bảng mã,  với giá trị hợp 

lệ. 

14.4.3.4 NST-4   Bắt đầu thống kê  (DTM)   01176 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mốc thời gian ngày/giờ bắt đầu thu 

thập số liệu thống kê được báo cáo trong các trường dữ liệu từ 6-15 của phân đoạn 

này. Khuyến nghị rằng giá trị thời gian nên được xác định chi tiết đến từng giây.  

14.4.3.5 NST-5   Kết thúc thống kê (DTM)   01177 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mốc thời gian ngày/giờ kết thúc 

khoảng thời gian thu thập số liệu thống kê được báo cáo trong các trường dữ liệu 

6-15 của phân đoạn này. Khuyến nghị rằng giá trị thời gian này nên được xác định 

chi tiết đến từng giây. 
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14.4.3.6 NST-6   Tổng số ký tự nhận được (NM)   01178 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các ký tự nhận đã được. 

14.4.3.7 NST-7   Tổng số ký tự gửi đi (NM)   01179 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các ký tự đã gửi đi.  

14.4.3.8 NST-8   Các bản tin nhận được (NM)   01180 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin đã nhận được.  

14.4.3.9 NST-9   Các bản tin gửi đi (NM)   01181 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin đã gửi đi.  

14.4.3.10  NST-10   Kiểm tra tổng số lỗi nhận được (NM)   01182 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin nhận được với 

việc kiểm tra tổng số lỗi.  

14.4.3.11  NST-11   Chiều dài lỗi nhận được  (NM)   01183 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin đã nhận được với 

chiều dài các lỗi. 

14.4.3.12  NST-12   Các lỗi khác nhận được  (NM)   01184 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin đã nhận được 

không hợp lệ “khác” (không bao gồm chiều dài và kiểm tra tổng số lỗi) 

14.4.3.13  NST-13   Hết thời gian kết nối (NM)   01185 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của các lỗi hết thời gian kết 

nối (kết nối bị ngắt). 

14.4.3.14  NST-14   Hết thời gian nhận (NM)   01186 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của các điểm hết thời gian 

chờ trong khi chờ đợi một phản hồi cho một bản tin đã khởi tạo. 

14.4.3.15  NST-15   Các lỗi mức điều khiển ứng dụng (NM)   01187 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của các lỗi mức điều khiển 

ứng dụng trong việc phản hồi cho một bản tin khởi tạo. 

14.5 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT 

Không có. 
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