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เทคโนโลย#ทางดานเซ'นเซอร/สIาหร,บการตรวจว,ดขอม-ลจราจรตามเวลาจรง ม#แนวโนมท#9จะพ,ฒนาข$ นเร9อย ๆ ท,$งใน
แง!ปรมาณและคณภาพ ประกอบก,บหน!วยงานต!าง ๆ ไดม#การลงทนเพ9อตดต,$งเซ'นเซอร/ตรวจว,ดขอม-ลด,งกล!าว
พรอมท,$งไดดIาเนนจ,ดต,$งศ-นย/ขอม-ลจราจรเพ9อใชงานสIาหร,บภาระกจของหน!วยงาน ตลอดจนบางหน!วยงานก'ไดม#
การจ,ดทIาเว'บไซต/เพ9อใหสาธารณชนสามารถเขาตรวจสอบสภาพการจราจรไดอ#กดวย
อย!างไรก'ตาม การท#9จะเผยแพร! ขอม-ลต!อสาธารณะอาจทIาไดหลาย ๆ วธ# เช!นท#9ไดดIาเนนการในต!างประเทศ และ
แต!ละวธ#ม#ความสล,บซ,บซอนแตกต!างก,นไป อย!างไรก'ตามเป'นท#9น!าส,งเกตว!า การอนญาตใหภาคเอกชนสามารถนIา
ขอม-ลเหล!าน#$ไปเผยแพร! โดยการนIาไปปร,บปรงเพ9มเตมและต!อยอดก,บบรการต!าง ๆ ไดผลเป'นอย!างยง9 เช!นท#9ดIาเนน
การในหลาย ๆ ร,ฐในสหร,ฐอเมรกา เป'นตน
หากแต!การม#ขอม-ลท#9มาจากหลากหลายหน!วยงาน ทIาใหเกดอปสรรคสIาค,ญคอ การอางองถงชดขอม-ล ข,$นตอนและ
วธ#การตดต!อเพ9อขอเช9อมต!อขอม-ล ตลอดจนร-ปแบบขอม-ลและวธ#การจ,ดส! ง ม#ความหลากหลาย ท,$งน#$เน9องจากย,ง
ไม!ม#มาตรฐานกลางท#9ตกลงหรอเขาใจตรงก,น ทIาใหผ-ท#9ตองการรองขอขอม-ลเพ9อนIาไปประมวลผลหรอพ,ฒนา
บรการประยกต/อ9น ๆ ม#ขอจIาก,ดและเกดอปสรรค ด,งน,$น เพ9อใหขอม-ลจราจรของแต!ละหน!วยงานสามารถแลก
เปล#9ยนก,นไดอย!างถ-กตองเหมาะสมและเป'นท#9ยอมร,บในระด,บสากล จงกIาหนดมาตรฐานผลตภ,ณฑ/อตสาหกรรม
มาตรฐานการแลกเปล#9ยนขอม-ลจราจร โดยแยกเป'น 3 ส! วนด,งน#$
1. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ9อการจราจร ส! วนท#9 1: เกณฑ/วธ#การรองขอและตอบกล,บ
2. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ9อการจราจร ส! วนท#9 2: การระบตIาแหน!งดวยการอางอง
ท#9ต$ ,ง
3. มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ9อการจราจร ส! วนท#9 3: การเขารห,สเหตการณ/และ
สารสนเทศสภาพจราจร
มาตรฐานผลตภ,ณฑ/อตสาหกรรมน#$ จ,ดทIาข$ นตามความร! วมมอดานการมาตรฐานระหว!างสIาน,กงานมาตรฐาน
ผลตภ,ณฑ/อตสาหกรรมก,บศ-นย/เทคโนโลย#อเล'กทรอนกส/และคอมพวเตอร/แห!งชาต (เนคเทค) สIาน,กงานพ,ฒนาว
ทยาศาสาตร/และเทคโนโลย#แห!งชาต ท#9อย-! 112 อทยานวทยาศาสตร/ประเทศไทย ถนนพหลโยธน ตIาบลคลองหน9ง
อIาเภอคลองหลวง จ,งหว,ดปทมธาน# 12120 โทรศ,พท/ 02-564-6900 ต!อ 2338 - 2340 โทรสาร 02-564-6901-3

คณะกรรมการมาตรฐานผลตภ,ณฑ/อตสาหกรรมไดพจารณามาตรฐานน#$แลว เห'นสมควรเสนอร,ฐมนตร#ประกาศตาม
มาตรา 15 แห!งพระราชบ,ญญ,ตมาตรฐานผลตภ,ณฑ/อตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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มาตรฐานการใหบรการและแลกเปลยน
สารสนเทศเพอการจราจร
ส;วนท 1: เกณฑ@วธการรองขอและตอบกล7บ
1. ขอบข;าย
มาตรฐานน#$ระบกฎเกณฑ/ต!าง ๆ ในการตดต!อรองขอและส! งขอม-ลก,นระหว!างผ-รองขอและผ-ใหบรการสารสนเทศ
จราจร (เนนเฉพาะทางบก/ทางถนน) แบบส9อสารสองทาง (two-way communication) กฎเกณฑ/การตดต!อและส! ง
ขอม-ลด,งกล!าวออกแบบข$ นโดยต,$งอย-บ! นสมมตฐานว!าเป'นการส9อสารก,นผ!านเครอข!ายคอมพวเตอร/
มาตรฐานน#$ไม!รวมถงขอกIาหนดสIาหร,บ
- การออกแบบและพ,ฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร/
- ภาษาท#9ใชในการพ,ฒนาโปรแกรม
- การออกแบบฐานขอม-ลในระด,บกายภาพ (physical design)
- ระบบร,กษาความปลอดภ,ยและการตรวจสอบสทธในการส9อสารขอม-ล

2. มาตรฐานทเกยวของ
มาตรฐานน#$ม#การอางองหรอเก#9ยวของก,บอ#กสองมาตรฐานคอ
2.1

มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ9อการจราจร ส! วนท#9 2: การระบตIาแหน!งดวยการอางอง
ท#9ต$ ,ง(Traffic Information Service and Exchange Standard Part 2 Location Referencing), ศ-นย/เทคโนโลย#
อเล'กทรอนกส/และคอมพวเตอร/แห!งชาต, 2552

2.2

มาตรฐานการใหบรการและแลกเปล#9ยนสารสนเทศเพ9อการจราจร ส! วนท#9 3: การเขารห,สเหตการณ/และ
สารสนเทศสภาพจราจร (Traffic Information Service and Exchange Standard Part 3: Traffic Event and
Information Coding), ศ-นย/เทคโนโลย#อเล'กทรอนกส/และคอมพวเตอร/แห!งชาต, 2552

3. บทนยาม
3.1

เกณฑ/วธ#ขนส! งขอความหลายมต (HTTP)
1

Hypertext Transfer Protocol เป'นเกณฑ/วธ#รป- แบบหน9ง ซ9งออกแบบโดยคณะทIางานเฉพาะกจดานวศวกรรม
อนเทอร/เน'ต (Internet Engineering Task Force; IETF) และสมาคมเวร/ลไวด/เว'บ (World Wide Web
Consortium; W3C) ใชสIาหร,บตดต!อส9อสารส! งขอม-ลในเครอข!ายอนเทอร/เน'ต
3.2

การปฏบ,ตการ (operation)
การปฏบ,ตการตามนยามของทฤษฎ#วา! ดวยแนวคดเชงว,ตถ (Object Orientation Concept) คอ การกระทIาหรอ
ฟ,งก/ช,น9 ท#9อ'อบเจกต/สามารถทIาการปร,บเปล#9ยนต,วม,นเองหรอแสดงผลออกมาภายนอกได

3.3

การอางองเชงท#9ต$ ,ง หรอ การอางองท#9ต$ ,ง (location referencing)
การระบท#9ต$ ,งหรอตIาแหน!งใด ๆ โดยการอางองจากท#9ต$,งอางอง (referenced location) ท#9ไดม#การตกลงก,นไว
ล!วงหนา

3.4

เคาร! าง (schema)
ภาพวาด แผนผ,ง หรอคIาอธบายเก#9ยวก,บโครงสรางและเน$ อหาของขอม-ลท#9สนใจ หรอ เป'นคIาอธบายราย
ละเอ#ยดเก#9ยวก,บโครงสรางและเน$ อหาของขอม-ล

3.5

เคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอล (XML diagram)
คIาอธบายเก#9ยวก,บโครงสรางของเอกสาร XML รวมท,$งใชสIาหร,บตรวจสอบความถ-กตองของเอกสาร XML
ท,$งโครงสรางและวธ#การเข#ยนคIาอธบายด,งกล!าวด-รายละเอ#ยดไดจาก [7,8]

3.6

คลาส (class)
แม!แบบ (prototype) หรอพมพ/เข#ยวเพ9อนIาไปใชสIาหร,บสรางอ'อบเจกต/โดยเป'นการกIาหนดค!าล,กษณะ
ประจIา และถ!ายทอดการปฏบ,ตการให
คIาอธบายขอม-ล (metadata)
ขอม-ลเก#9ยวก,บขอม-ล

3.7

ต,วเลขจIานวนเต'ม (integer)
ต,วเลขจIานวนเต'ม โดยท,ว9 ไปในมาตรฐานน#$หมายถง ขอม-ลชนด “integer” ท#9กล!าวถงในขอเสนอแนะของ
สมาคมเวร/ลไวด/เว'บ (W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8])

3.8

ต,วเลขทศนยม (decimal)
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ต,วเลขทศนยม โดยท,ว9 ไปในมาตรฐานน#$หมายถง ขอม-ลชนด “decimal” ท#9กล!าวถงในขอเสนอแนะของ สมา
คมเวร/ลไวด/เว'บ (W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8])
3.9

ท#9ต$ ,ง (location)
สถานท#ห9 รอตIาแหน!งทางภ-มศาสตร/ท#9สามารถระบจIาแนกได (identifiable)

3.10 บรการ (service)
การบรการซ9งระบบคอมพวเตอร/หน9งม#ใหก,บระบบคอมพวเตอร/อ9น ๆ หรอผ-ท#9ส!งคIารองขอ
3.11 แผนผ,งคลาสย-เอ'มแอล (UML Class Diagram)
แผนผ,งร-ปแบบหน9งของย-เอ'มแอล ซ9งใชสIาหร,บอธบายความส,มพ,นธ/ของคลาสต!าง ๆ ด-รายละเอ#ยดไดจาก
[3]
3.12 แผนผ,งลIาด,บย-เอ'มแอล (UML sequence diagram)
แผนผ,งร-ปแบบหน9งของย-เอ'มแอล ซ9งใชสIาหร,บอธบายลIาด,บข,$นตอนกระบวนการ ด-รายละเอ#ยดไดจาก [3]
3.13 ผ-รองขอสารสนเทศ (information requestor)
โปรแกรมหรอระบบคอมพวเตอร/ซ9งทIาหนาท#ใ9 นการตดต!อส9อสาร และประมวลผล คIาส,ง9 หรอการตอบโต
ใด ๆ ในล,กษณะอ,ตโนม,ต เพ9อการรองขอหรอสอบถามขอม-ลต!อผ-ใหบรการสารสนเทศ
3.14 ผ-ใหบรการสารสนเทศ (information provider)
โปรแกรมหรอระบบคอมพวเตอร/ซ9งทIาหนาท#ใ9 นการตดต!อส9อสาร และประมวลผล คIาส,ง9 หรอการตอบโต
ใด ๆ ในล,กษณะอ,ตโนม,ต เพ9อคอยใหบรการสารสนเทศแก!ผ-รองขอสารสนเทศ
3.15 ย-อาร/แอล
Uniform Resource Locator เป'นวธ#การระบท#9อย-! (ในท#9น$ ค# อท#9อย-ห! รอท#9ต$ ,งในเครอข!ายคอมพวเตอร/) เพ9อให
ทราบว!าจะสามารถไปดงเอาทร,พยากร (ขอม-ลหรอการบรการใด ๆ) ไดจากท#9ไหน
3.16 ย-เอ'มแอล
Unified Modeling Language ภาษาสIาหร,บใชอธบายแบบจIาลองของส9 งต!าง ๆ เช!น ระบบการทIางาน
โครงสรางขอม-ล โครงสรางหน!วยงาน หรออ9น ๆ ท#9ตองการส9อถงหน!วยย!อยต!าง ๆ ภายใตระบบใหญ! และ
ความเช9อมโยงของหน!วยย!อยต!าง ๆ เหล!าน,$น รายละเอ#ยดเพ9มเตม สามารถศกษาไดจากขอกIาหนดภาษาย-เอ'ม
3

แอล (Unified Modeling Language Specification [3]) ซ9งประกาศใชโดยคณะทIางานเฉพาะกจดานการ
บรหารจ,ดการออบเจกต/ (Object Management Group; OMG)
3.17 รถ (vehicle)
ยานพาหนะทกชนดท#9ใชในการขนส! งทางบกซ9งเดนดวยกIาล,งเคร9องยนต/ กIาล,งไฟฟาหรอพล,งงานอ9น และ
หมายความรวมตลอดถงรถพ!วงของรถน,$นดวย ท,$งน#$ยกเวนรถไฟและระบบราง
3.18 สายอ,กขระ (string)
ต,วอ,กขระท#9เข#ยนต!อเน9องก,นต,$งแต!สองต,วข$ นไป โดยท,ว9 ไปในมาตรฐานน#$หมายถง ขอม-ลชนด “string” ท#9
กล!าวถงใน W3C Recommendation, XML Schema Part 2 [8]
3.19 สารสนเทศจราจร (traffic information)
สารสนเทศสภาพการจราจร เช!น อ,ตราเร'วของรถบนทองถนน ปรมาณรถ อบ,ตเหต การก!อสราง ระด,บ
ความตดข,ดของการจราจร หรอสารสนเทศอ9นซ9งม#ผลต!อสภาพการจราจร เช!น สภาพอากาศ หรอผวถนน
3.20 เอ'กซ/เอ'มแอล
eXtensible Markup Language ภาษาสIาหร,บสรางเอกสารท#9จะใชบรรจขอม-ลในการแลกเปล#9ยนระหว!าง
ระบบ
3.21 อ'อบเจกต/
ต,วตนของคลาส โดยแต!ละอ'อบเจกต/จะม#ขอม-ลจIาเพาะของต,วเอง

4. ขอตกลงในการเขยนชอ (Name convention) สOาหร7บคลาส ปฏบ7ตการ และพารามเตอร@
ขอกIาหนดการเข#ยนช9อคลาส การปฎบ,ตการและพารามเตอร/ท#9ใชในเอกสารมาตรฐานน#$
4.1

ช9อพารามเตอร/ต!าง ๆ เข#ยนอ,กษรเป'นต,วพมพ/ใหญ!ท$ ,งหมด เพ9อใหแตกต!างจากคIาภาษาอ,งกฤษท,ว9 ไป เช!น
DATASOURCE, VERSION, NAME เป'นตน

4.2

ช9อปฏบ,ตการ (operation) จะข$ นตนดวยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพมพ/เล'ก ส! วนต,วอ,กษรแรกของคIาท#9ตามมาจะ
ข$ นตนดวยต,วพมพ/ใหญ!และใหเข#ยนตดก,นท,$งหมดโดยไม!เวนวรรค ท#9ทายของช9อปฎบ,ตการจะตามดวย
วงเล'บ เช!น getCapabilities()
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4.3

ช9อคลาสจะใชอ,กษรภาษาอ,งกฤษและข$ นตนดวยต,วพมพ/ใหญ! และหากประกอบจากคIามากกว!าหน9งคIาจะ
เข#ยนตดต!อเน9องก,นโดยไม!เวนวรรค และจะข$ นตนต,วอ,กษรแรกของแต!ละคIาดวยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพมพ/
ใหญ! เช!น CapabilityInfo DataSource GetCapParam เป'นตน

4.4

ช9อล,กษณะประจIาจะใชอ,กษรภาษาอ,งกฤษ เข#ยนข$ นตนต,วอ,กษรแรกดวยต,วพมพ/เล'กเสมอ และหาก
ประกอบจากคIามากกว!าหน9งคIาจะเข#ยนตดต!อเน9องก,นโดยไม!เวนวรรค และจะข$ นตนต,วอ,กษรแรกของแต!ละ
คIาดวยอ,กษรภาษาอ,งกฤษต,วพมพ/ใหญ! เช!น name title dataSchema requestSchema เป'นตน

5. โครงสรางของมาตรฐาน และการปฏบ7ตการ
ส! วนประกอบหล,ก ๆ ในมาตรฐานน#$กล!าวถงการปฏบ,ตการ (operation) สองประเด'นหล,กคอ 1) ปฏบ,ตการในการ
สอบถามความสามารถในการใหบรการ (getCapabilities ()) และ 2) ปฏบ,ตการในการรองขอและใหบรการ
สารสนเทศจราจร (getTrafficInfo ())
ในแต!ละปฏบ,ตการจะม#การกล!าวถงพารามเตอร/และเน$ อหาของขอม-ลท#9ส!งเพ9อส9อสารระหว!างผ-ใหบรการ
สารสนเทศ (information provider) และ ผ-รองขอสารสนเทศ (information requestor) ด,งแสดงในร-ปท#9 1

ร3 ปท 1 แผนผ7งลOาด7บย3เอSมแอลขององค@ประกอบหล7กของ Protocol
กระบวนการในแผนผ,งลIาด,บย-เอ'มแอลท#9ปรากฏในร-ปท#9 1 อธบายไดด,งน#$
ก) เร9 มจากผ-รองขอสารสนเทศส! งคIาส,ง9 getCapabilities () ไปย,งผ-ใหบรการสารสนเทศ
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ข) ผ-ใหบรการสารสนเทศตอบกล,บขอม-ลมาเป'นกล!มพารามเตอร/ช9อ CapabilityInfo ซ9งบรรจขอม-ลความสามารถ
และคณล,กษณะของขอม-ลท#9ใหบรการ
ค) เม9อผ-รองขอสารสนเทศทราบรายการและรายละเอ#ยดของขอม-ลเบ$องตนแลว หากสนใจขอม-ลรายการเป'น
พเศษสามารถเร#ยกด-คIาอธบายขอม-ลท#9เร#ยกว!า DataSchema ได ซ9งเป'นกล!มขอม-ลส! วนท#9บรรจรายละเอ#ยดและ
คณสมบ,ตต!าง ๆ ของขอม-ลจราจรสIาหร,บรายการน,$น ๆ
ง) หากผ-รองขอสารสนเทศตองการทราบรายละเอ#ยดพารามเตอร/และระด,บความสามารถในการใหบรการสบคน
ขอม-ลสIาหร,บขอม-ลจราจรแต!ละรายการก'สามารถส! งคIาส,ง9 สอบถามมาได และจะไดร,บ RequestSchema กล,บ
ไปเพ9อทIาความเขาใจก!อน
จ) เม9อผ-รองขอสารสนเทศทราบถงรายละเอ#ยดต!าง ๆ ในการใหบรการแลว ก'จะทIาการส! งคIาส,ง9 getTrafficInfo ()
เพ9อรองขอขอม-ลตามท#9ม#ประกาศไวใน CapabilityInfo
ฉ) ผ-ใหบรการสารสนเทศส! งขอม-ลกล,บไปใหผ-รองขอสารสนเทศตามขอกIาหนดหรอเง9อนไขท#9ไดร,บ
สIาหร,บรายละเอ#ยดปฎบ,ตการและพารามเตอร/ต!าง ๆ จะไดอธบายรายละเอ#ยดในห,วขอถ,ดไป

6. ปฏบ7ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ
6.1

กล!าวนIา
ก!อนท#9จะทIาการเช9อมต!อและดงขอม-ล จะตองม#กระบวนการหน9งท#9ควรจะตองดIาเนนการก!อนคอ การรองขอ
เพ9อสอบถามความสามารถในการใหบรการ (Get Capabilities Request) กระบวนการน#$เป'นกระบวนการเร9 ม
แรกเพ9อใหผ-รองขอสารสนเทศ สามารถสอบถามรายละเอ#ยดการใหบรการต!าง ๆ จากผ-ใหบรการ เช!น
รายการขอม-ลท#9ม#ใหบรการ คIาอธบายขอม-ลของขอม-ลแต!ละรายการ (หรอกล!ม) รายละเอ#ยดเก#9ยวก,บแหล!ง
หรอเจาของขอม-ล พารามเตอร/ท#9ใชสIาหร,บสบคนขอม-ล ตลอดจนโครงสรางและความหมายของขอม-ลท#9จะ
ตอบกล,บเม9อไดร,บการรองขอ
เม9อผ!านข,$นตอนการสอบถามความสามารถด,งกล!าวแลวผ-รองขอสารสนเทศจะม#ความร-ความเขาใจเก#9ยวก,บ
บรการและเน$ อหาขอม-ลอย!างเพ#ยงพอต!อการรองขอและร,บขอม-ลไปใชไดอย!างถ-กตองและเกดประโยชน/
ส-งสด
ในร-ปท#9 2 แสดงคลาสต!าง ๆ ท#9เก#9ยวของก,บปฏบ,ตการในการสอบถามความสามารถในการใหบรการ โดย
คลาส CapabilityRequest เป'นคลาสต,วแทนของการปฏบ,ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ ส! วน
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คลาส DataConcept เป'นคลาสหล,กท#9หนาท#9ถ!ายทอดคณล,กษณะต!าง ๆ ไปส-!คลาสล-กอ#กสองคลาสคอ
CapabilityInfo และ DataSource รายละเอ#ยดของแต!ละคลาสม#การอธบายอย-ใ! นห,วขอ 6.2 เป'นตนไป

ร3 ปท 2 คลาสทเกยวของก7บปฏบ7ตการในการสอบถามความสามารถในการใหบรการ
6.2

ล,กษณะประจIา ของพารามเตอร/ GetCapParam ของปฏบ, ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ
(CapabilityRequest)
จากในร-ปท#9 2 GetCapParam ถอเป'นพารามเตอร/หน9งของปฎบ,ตการ getCapabilities () และย,งเป'นคลาส ๆ
หน9งดวย สIาหร,บรายละเอ#ยดของล,กษณะประจIา (attribute) ของ GetCapParam แสดงอย-!ในตารางท#9 1 ดาน
ล!าง
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ตารางท 1 ล7กษณะประจOาของปฏบ7ตการในการสอบถามความสามารถในการใหบรการ
ช9อพารามเตอร/: ชนดขอม-ล การบ,งค,บใช
ช9อเต'ม / คIาอธบาย
VERSION : String
บ,งค,บ
Version / ต,วเลขหรอต,วอ,กษรแสดงร! นของ
GetCapabilities ท#9ใหบรการ
SERVICE : String
บ,งค,บ
Service / ช9อของบรการท#9รองขอ ในท#9น$ #คอ “WTS” (Web
Traffic Information Service)
REQUEST : String
บ,งค,บ
Request / ช9อชนดการรองขอ ในท#9น$ #คอ “GetCapabilities”
FORMAT: String
ไม!บ,งค,บ Format / ร-ปแบบการตอบกล,บของคIาอธบายบรการ
VERSION
เม9อม#การปร,บปรงปฎบ,ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ ตองม#การระบหมายเลขร! นกIาก,บดวย
ทกคร,$ง เพ9อช!วยใหผ-รองขอและผ-ใหบรการสารสนเทศสามารถตกลงและเขาใจร! นของมาตรฐานท#9ตรงก,น
หมายเลขร! น ควรประกอบดวยจIานวนเต'มบวกสามต,ว เข#ยนแยกก,นดวยมห,พภาค (.)โดยเข#ยนในร-ปแบบ
"X.Y.Z" จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 ท,$งน#$ร! นป,จจบ,นท#9กาI หนดในมาตรฐานน#$คอ 1.0.0 การ
เปล#9ยนแปลงต,วเลขแต!ละต,วควรยดหล,กความหมายด,งน#$
ส! วนท#9 1 (X) หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงความสามารถของปฎบ,ตการฯ มากท#9สด
โดยเป'นความสามารถหล,ก ๆ เช!น แนวคดหล,กหรอกระบวนการของปฏบ,ตการฯ
การปร,บปรงน#$อาจจะไม!รองร,บหรอทIางานสอดคลองก,บปฏบ,ตการฯ ร! นก!อน
หนาก'ได
ส! วนท#9 2 (Y) หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงความสามารถต!าง ๆ ใหมากข$ น เช!น รองร,บ
ร-ปแบบการรองขอขอม-ลท#9มากข$ น สามารถตรวจสอบความผดพลาดต!าง ๆ ไดด#
ข$ น แต!ปร,บปรงใด ๆ ท#9เพม9 ข$ นมาจะตองทIางานเขาก,นไดก,บร! นก!อนหนาดวย
ส! วนท#9 3 (Z)

หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงความผดพลาดในรายละเอ#ยด เพ9อใหปฏบ,ต
การฯ สามารถใหบรการไดผลด#ยง9 ข$ นปร,บปรงใด ๆ การปร,บปรงใด ๆ ท#9เพ9มข$ น
มาจะตองทIางานเขาก,นไดก,บร! นก!อนหนาดวย

ท,$งน#$ต,วเลขด,งกล!าวอาจจะม#การเวนหรอละไม!ใชบางต,วเลขก'ได (เช!นจากเลข 1 แลว กระโดดไปใชเลข 5
เป'นตน) และบางต,วเลขอาจสงวนไวใชสIาหร,บร! นท#9อย-ใ! นระยะทดสอบ ท,$งผ-ใหบรการและผ-รองขอไม!
จIาเป'นตองรองร,บทกร! นท#9เคยประกาศใช แต!อย!างนอยผ-ใหบรการควรสน,บสนนมากกว!าหน9งร! น
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SERVICE
เพ9อใหผ-ใหบรการสามารถทราบไดว!าผ-รองขอบรการตองการบรการใด ควรม#การระบช9อของบรการ
(SERVICE) ดวย โดยในท#9น$ #ในตารางท#9 1 ใชช9อเป'น Web Traffic Information Service (WTS) ม#ความหมาย
คอเป'น บรการประเภทเว'บเซอร/วส แต!ไดร,บการออกแบบในรายละเอ#ยดสIาหร,บนIามาใชในขอบเขตการเผย
แพร! สารสนเทศการจราจร
REQUEST
ควรม#การระบช9อชนดการรองขอดวยทกคร,$ง ในท#9น$ #ม#ค!าเป'น “GetCapabilities” ซ9งหมายถงผ-ใชบรการ
ตองการสอบถามขอม-ลความสามารถในการใหบรการ REQUEST ด,งกล!าวว!าม#บรการใดบาง เช!น ใหสบคน
ขอม-ล ใหบรการสบคนคIาอธบายขอม-ล ใหการประมวลผล เป'นตน
ในอนาคตอาจจะม#บรการอ9น ๆ เพ9มเตมใหทIาการรองขอได โดยผ-ใหบรการจะตองไปปร,บแกเพ9มในขอม-ล
ท#9จะตอบกล,บจากกระบวนการ getCapabilities () ดวย เพ9อใหผ-รองขอทราบไดว!าม#บรการใดเพ9มเตมเขามา
บาง สIาหร,บการบรการข,$นตI9าท#9มาตรฐานน#$กาI หนดใหม#คอ getTrafficInfo()
FORMAT
ร-ปแบบของขอม-ลความสามารถในการใหบรการ ค!าโดยปรยายคอเอ'กซ/เอ'มแอล (ตอบกล,บในร-ปแบบ
XML)
6.3

การตอบกล,บขอม-ลความสามารถในการใหบรการ (Capability)
คลาส CapabilityInfo เป'นคลาสท#9ใชอธบายโครงสรางขอม-ลซ9งแจงถงความสามารถในการใหบรการ โดย
ใน CapabilityInfo สามารถประกอบดวยหลาย DataSource และในแต!ละ DataSource เองก'ประกอบดวย
ส! วนย!อย ๆ อ#กช,$นหน9ง ซ9งจะไดอธบายตามลIาด,บด,งน#$
คลาส CapabilityInfo ประกอบดวยล,กษณะประจIาด,งแสดงอย-ใ! นตารางท#9 2
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ตารางท 2 ล7กษณะประจOาของ CapabilityInfo
ช9อพารามเตอร/: ชนดขอม-ล
การบ,งค,บใช
NAME: String
บ,งค,บ
TITLE: String
บ,งค,บ
DESCRIPTION: String
ไม!บ,งค,บ
KEYWORDLIST: String
ไม!บ,งค,บ
REVISION: String
บ,งค,บ
RESPONSIBLEPARTY: String
บ,งค,บ
DATASOURCE: DataSource

บ,งค,บ

ช9อเต'ม / คIาอธบาย
Name / ช9อการใหบรการ
Title / ห,วเร9องการใหบรการ
Description / คIาอธบายหรอบรรยาย
Keyword List / คIาสIาค,ญสIาหร,บสบคน
Revision / ร! นลIาด,บการปร,บปรงขอม-ล
Responsibility Party / หน!วยงานท#9ร,บผดชอบให
บรการด,งกล!าว
Data Source / รายละเอ#ยดขอม-ลท#9ใหบรการ

NAME และ TITLE
NAME คอ ช9อท#9ใชสIาหร,บอางองถงบรการน,$น ๆ (ในท#9น$ ค# อบรการเผยแพร! สารสนเทศการจราจร) ช9อด,ง
กล!าวควรประกอบดวยต,วอ,กษรท#9ไม!ใช!อ,กขระพเศษและไม!ม#การเวนวรรค เช!น “ThaiTIC”
“ThaiDataCenter” เป'นตน
NAME ใชสIาหร,บอางองระหว!างโปรแกรมคอมพวเตอร/ หรอระหว!างเคร9องก,บเคร9อง (machine-to-machine
communication) ในการแลกเปล#9ยนหรอรองขอขอม-ล
ในขณะท#9 TITLE เป'นห,วเร9องบรการเผยแพร! สารสนเทศการจราจรท#9ส9อความหมายสIาหร,บมนษย/ ต,วอย!าง
เช!น อาจกIาหนด TITLE เป'น “Urban Road Traffic Information” และกIาหนด NAME เป'น “URTI”
DESCRIPTION
เน$ อความอธบายหรอบรรยายรายละเอ#ยดของความสามารถในการใหบรการ ในส! วนน#$สามารถเข#ยนบรรยาย
ความสามารถในการใหบรการเพ9อใหมนษย/สามารถอ!านทIาความเขาใจได เพ9อประกอบการพจารณาก!อน
ดIาเนนการแบบอ,ตโนม,ต
KEYWORDLIST
คIาสIาค,ญสIาหร,บการสบคน ประกอบดวยกล!มคIาสIาค,ญ ค,น9 ดวยเคร9องหมายจลภาค (,) ในท#9น$ #เป'นคIาสIาค,ญ
สIาหร,บใชในปฎบ,ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ
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REVISION
ร! นลIาด,บการปร,บปรง เพ9อใชบอกลIาด,บร! นของการปร,บปรงความสามารถในการใหบรการ เช!น ในร! นใหม!
ท#9เกดข$ นอาจม#การเพ9มแหล!งขอม-ล การปร,บเปล#9ยนการร,บพารามเตอร/ท#9เป'นเง9อนไขในการสบคน หรอการ
ปร,บปรงความสามารถในการใหบรการ เป'นตน
REVISION ควรประกอบจIานวนเต'มบวกสามต,ว ค,น9 ดวยจดทศนยม โดยเข#ยนในร-ปแบบ "X.Y.Z"
จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 โดยการเปล#9ยนแปลงต,วเลขในแต!ละหล,กม#ความหมายด,งน#$
หล,กท#9 3 (Z)

หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงในล,กษณะท#9ม#ความสามารถในการให
บรการท#9ส-งข$ นและไม!ม#การปร,บลดความสามารถใดออกไป เช!น เพ9มแหล!ง
ขอม-ลดบ รองร,บเง9อนไขการรองขอขอม-ลท#9มากข$ น ปร,บความเร'วหรอแกขอ
บกพร! องของโปรแกรม เป'นตน

การปร,บปรงในระด,บน#$จะไม!กระทบก,บฝ,9งผ-รองขอสารสนเทศ หรออาจกล!าวไดว!าโปรแกรมคอมพวเตอร/ท#9
ฝ,9งผ-รองขอสารสนเทศพ,ฒนาข$ นจะย,งสามารถทIางานรองขอและร,บขอม-ลไดตามปกตโดยไม!ตองม#การปร,บ
แกใด ๆ
หล,กท#9 2 (Y) หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงในระด,บท#9ส!งผลใหฝ,9งผ-รองขอ
สารสนเทศ จะตองทIาการปร,บแกโปรแกรมคอมพวเตอร/ของตนจงสามารถ
รองขอและร,บขอม-ลไดตามปกต เช!น กรณ#ม#การปร,บลดแหล!งขอม-ลบางแหล!ง
ออก ม#การปร,บแกพารามเตอร/หรอความหมายของพารามเตอร/ท#9ใชรองขอ
ขอม-ล หรอ ปร,บเปล#9ยนโครงสรางและ/หรอเน$ อหาของขอม-ลท#9ใหบรการ (ใน
กรณ#ท#9ม#การปร,บเปล#9ยนโครงสรางและ/หรอเน$ อหาของขอม-ลท#9ใหบรการผ-ให
บรการจะตองปร,บค!าของพารามเตอร/ REVISION ท#9อย-ใ! น DATASOURCE
ดวย)
หล,กท#9 1 (X) หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงความสามารถมากท#9สด โดยเป'นการ
ปร,บปรงความสามารถหล,ก ๆ ของบรการ หรอโครงสรางของ CapabilityInfo
ซ9งอาจจะไม!รองร,บหรอสอดคลองก,บ REVISION ร! นก!อนหนา
RESPONSIBLEPARTY
ช9อหน!วยงาน ฝ!าย แผนกท#9ร,บผดชอบบรการ และอาจรวมถงขอม-ลการตดต!อประสานงาน เพ9อใชสIาหร,บ
กรณ#ตองการตดต!อหรอสอบถามแบบออฟไลน/
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DATASOURCE
ส! วนอธบายแหล!งขอม-ลดบท#9นIามาใชต!อยอดเป'นบรการขอม-ลตามมาตรฐาน โดยใน CapabilityInfo หน9ง
คลาสสามารถประกอบดวย DataSource ไดมากกว!าหน9งคลาส และใน DataSource เองย,งประกอบดวยส! วน
ย!อยอ#กหลายส! วน ท,$งน#$ผ-ใหบรการควรไดม#การเข#ยนอธบายแหล!งขอม-ลท#9นIามาใชไวใน DataSource โดย
ควรม#รายละเอ#ยดอย!างนอยตามโครงสรางท#9กาI หนดใน 6.4
6.4

โครงสรางและเน$ อหาของ DATASOURCE
DATASOURCE เป'นหมวดของขอม-ลซ9งทIาหนาท#9บรรจรายการและรายละเอ#ยดของขอม-ลท#9ใหบรการ
บรรจพารามเตอร/ท#9จะใชสIาหร,บเป'นเง9อนไขในการสบคนขอม-ลแต!ละชด ตลอดจนบรรจคIาอธบาย
โครงสรางขอม-ลท#9จะตอบกล,บเม9อไดร,บคIาส,ง9 รองขอ ล,กษณะประจIาของ DATASOURCE แสดงอย-ใ! น
ตารางท#9 3
ตารางท 3 ล7กษณะประจOาของ DATASOURCE
ช9อพารามเตอร/: ชนดขอม-ล
NAME: String
TITLE: String
DESCRIPTION: String
KEYWORDLIST: String
DATASCHEMA: DataSchema

การบ,งค,บใช
บ,งค,บ
บ,งค,บ
ไม!บ,งค,บ
ไม!บ,งค,บ
บ,งค,บ

REVISION: String
REQUESTSCHEMA:
RequestSchema

บ,งค,บ
บ,งค,บ

RESPONSIBLEPARTY

บ,งค,บ

METADATA: Metadata

ไม!บ,งค,บ
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ช9อเต'ม / คIาอธบาย
Name / ช9อชดขอม-ล
Title / ห,วเร9องขอม-ล
DESCRIPTION / คIาอธบายเก#9ยวก,บชดขอม-ล
Keyword List / คIาสIาค,ญสIาหร,บการสบคน
Data Schema / Schema ซ9งระบโครงสรางของ
ชดขอม-ล
Revision / รห,สกIาก,บร! นของชดขอม-ลท#9ใหบรการ
Request Schema / Schema ซ9งอธบายถง
พารามเตอร/ต!าง ๆ สIาหร,บการส! งคIาส,ง9 รองขอ
ขอม-ล
Responsible party / ช9อหน!วยงานหรอผ-ด-แลร,บ
ผดชอบขอม-ลในแต!ละ Data Source
Metadata / คIาอธบายขอม-ล ซ9งใชอธบายท#9มา
คณล,กษณะ กรรมวธ#การประมวลผล เก#9ยวก,บชด
ขอม-ล

NAME และ TITLE
NAME ช9อชดขอม-ลซ9งใชสIาหร,บอางองระหว!างเคร9องก,บเคร9อง (machine-to-machine communication) ใน
การแลกเปล#9ยนหรอรองขอ ในขณะท#9 TITLE เป'นช9อชดขอม-ลท#9ส9อความหมายสIาหร,บมนษย/ ต,วอย!างเช!น
อาจกIาหนด TITLE เป'น “Urban Road Traffic Information” และกIาหนด NAME เป'น “URTI”
DESCRIPTION
เป'นคIาอธบายเก#9ยวก,บชดขอม-ลโดยส,งเขป เพ9อการประเมนเบ$องตนโดยผ-ร,บบรการสารสนเทศ (มนษย/)
KEYWORDLIST
คIาสIาค,ญสIาหร,บการสบคน ประกอบดวยกล!มคIาสIาค,ญ ค,น9 ดวยเคร9องหมายจลภาค (,) ในท#9น$ #คอกล!มคIา
สIาค,ญสIาหร,บ DATASOURCE
DATASCHEMA
บรรจย-อาร/แอล ซ9งระบท#9อย-ข! องคIาอธบายโครงสรางขอม-ลของขอม-ลท#9จะตอบกล,บเม9อไดร,บคIารองขอ ท,$งน#$
เพ9อใหผ-ใชสามารถเร#ยกด-เพ9อทIาความเขาใจโครงสรางขอม-ลก!อนล!วงหนาเพ9อใหสามารถนIาไปประมวลผล
ไดอย!างถ-กตองและม#ประสทธภาพ
คIาอธบายโครงสรางขอม-ลอาจจ,ดทIาในร-ปของเคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอล โดยสIาหร,บต,วอย!างของ
DATASCHEMA สามารถด-ไดจากภาคผนวก ก.
REVISION
รห,สกIาก,บร! นของชดขอม-ลท#9ใหบรการเพ9อใชสIาหร,บอางองในการรองขอ ค!าของ REVISION อาจเป'น
ต,วเลขหรอต,วอ,กษร หรอท,$งสองอย!างผสมก,นก'ได โดยจดประสงค/เพ9อใชกIาก,บหรอตรวจสอบว!าม#การ
เปล#9ยนแปลงเกดข$ นก,บ DATASOURCE แต!ละชดท#9ใหบรการหรอไม! ท,$งน#$เม9อม#การเปล#9ยนแปลงเกดข$ นก,บ
DATASOURCE ใด ๆ ผ-ใหบรการสารสนเทศจะตองทIาการปร,บเปล#9ยนค!า REVISION ภายใต
DATASOURCE น,$นดวย โดยใหเปล#9ยนในล,กษณะท#9ส9อว!าม#ความใหม!กว!า REVISION ท#9เป'นอย-เ! ดมก!อน
เปล#9ยนแปลง เช!น กIาหนดค!า REVISION เป'นต,วเลข แลวใชวธ#เพ9มค!าต,วเลขข$ นทกคร,$งท#9ม#การเปล#9ยนแปลง
REQUESTSCHEMA
บรรจย-อาร/แอลซ9งระบท#9อย-ข! องคIาอธบายโครงสราง (ร-ปแบบ) การกIาหนดเง9อนไขในการรองขอขอม-ล เช!น
กIาหนดว!ารองร,บเง9อนไขในการสบคนเฉพาะ 3 พารามเตอร/ (ต,วแปร) คอ รองร,บการสบคนจากช9อ จากค!า
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พก,ด จากประเภทของเหตการณ/ เป'นตน นอกจาก REQUESTSCHEMA จะกIาหนดรายช9อของต,วแปรแลว
ย,งสามารถกIาหนดชนดขอม-ลของต,วแปรแต!ละต,ว ช!วงค!าของต,วแปรท#9ยอมร,บได คIาอธบายประกอบ รวม
ไปถงรายละเอ#ยดอ9นใดท#เ9 ป'นประโยชน/ ท,$งน#$เพ9อใหผ-ท#9จะรองขอม-ลสามารถเขาใจไดมากท#9สดถงต,วแปร
และเง9อนไขในการเช9อมต!อดงขอม-ลท#9ตรงตามความตองการของตน
นอกจากน#$ขอม-ลแต!ละชดไม!จIาเป'นตองม#เง9อนสIาหร,บรองร,บการสบคนขอม-ลเหมอนก,น โดยผ-ท#9จะพ,ฒนา
ระบบใหบรการสารสนเทศควรม#การอธบายความหมายของพารามเตอร/แต!ละต,วและค!าท#9เหมาะสม เพ9อให
ผ-รองขอเร#ยกด-และทราบไดว!าจะตองพ,ฒนาโปรแกรมคอมพวเตอร/และจ,ดส! งชดของพารามเตอร/สIาหร,บ
กIาหนดเง9อนไขการรองขอขอม-ลอย!างไรใหม#โครงสรางถ-กตองตามท#9ผ-ใหบรการกIาหนด
คIาอธบายโครงสรางของ REQUESTSCHEMA ของอาจจ,ดทIาในร-ปของเคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอลหรอค-!ของ
กญแจก,บค!าโดยต,วอย!างของท,$งสองกรณ#แสดงอย-ใ! นภาคผนวก ข และ ค
RESPONSIBLEPARTY
ทกคร,$งท#9ม#การเผยแพร! ชดขอม-ล ควรม#การระบรายละเอ#ยดเก#9ยวก,บหน!วยงานผ-ร,บผดชอบขอม-ลดวย โดยคIา
ว!าร,บผดชอบในท#9น$ # อาจเป'นไดท,$ง ผ-จ,ดทIา ผ-เผยแพร! ผ-ขาย นายหนา หรอเจาของลขสทธT เป'นตน
RESPONSIBLEPARTY น,$นประกอบดวยส! วนย!อย ๆ หลายส! วน ท,$งน#$แนะนIาใหจ,ดโครงสรางตาม
มาตรฐานการเข#ยนคIาอธบายขอม-ล ISO 19115 [2] หรอ มอก. 19115 ระบบสารสนเทศภ-มศาสตร/ -- การ
อธบายขอม-ล [10] ในหมวด CI_ResponsibilityParty
โครงสรางของ CI_ResponsibilityParty (ต,ดบางส! วนมาจาก มอก. 19115) แสดงอย-ใ! นร-ปท#9 3 ในล,กษณะ
ของแผนผ,งคลาสย-เอ'มแอล (UML Class Diagram) ท,$งน#$ผจ,- ดทIาขอม-ล RESPONSIBLEPARTY อาจไม!
จIาเป'นตองจ,ดทIาทกรายการตามท#9ปรากฏในร-ปท#9 3 แต!ควรจ,ดทIาใหสมบ-รณ/ท#9สด เพ9อประโยชน/ของผ-นIา
ขอม-ลไปใชงานและการอางอง (อย!างนอยควรประกอบดวย ช9อหน!วยงาน ฝ!าย และแผนก ท#9ร,บผดชอบ)
METADATA
มาตรฐานน#$สน,บสนนใหม#การสรางคIาอธบายขอม-ล กIาก,บชดขอม-ลไวดวย ท,$งน#$เพ9อบ!งบอกใหผ-รองขอ
สารสนเทศสามารถทราบถงคณล,กษณะต!าง ๆ ของชดขอม-ล เพ9อใชประกอบการพจารณานIาไปประยกต/ใช
งาน
ในบางคร,$งผ-ใหบรการสารสนเทศไม!ไดเป'นผ-จ,ดทIาหรอร,บผดชอบผลตขอม-ลโดยตรง เพ#ยงแต!เป'นผ-นIา
ขอม-ลจากผ-ร,บผดชอบมาพ,ฒนาเป'นระบบใหบรการอ,ตโนม,ตหรอพ,ฒนาเป'นบรการต!อยอดอ#กต!อหน9ง ใน
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กรณ#ด,งกล!าวน#$ รายการท#9ประกอบก,นข$ นเป'น Metadata น,$น อนญาตใหผ-พ,ฒนาออกแบบไดตามความเหมาะ
สม (เท!าท#9จะทราบหรอรวบรวมได) โดยม!งใหผ-นIาไปใช (ในท#9น$ #หมายถงผ-รองขอสารสนเทศ) เกดความ
เขาใจต,วขอม-ลเป'นสIาค,ญ ต,วอย!างรายการคIาอธบายไดแสดงไวเบ$องตนดานล!าง
- ประเภทและคณสมบ,ตของเซ'นเซอร/ท#9ใชในการเก'บหรอตรวจจ,บขอม-ล
- พ$นท#9ทค#9 รอบคลม โดยอาจระบดวยขอบเขตการปกครอง ประเภทถนน
- ร-ปแบบ (format) และคณสมบ,ต ขอม-ลท#9จ,ดเก'บ จ,ดส! ง เช!น ร-ปแบบไฟล/ (file format) ความละเอ#ยด
ความถ#9การบ,นทก หรอการบ#บอ,ดขอม-ล
- ล,กษณะการประมวลผลขอม-ล เช!น ข,$นตอน กรรมวธ#และวธ#การประมวลผล เคร9องมอท#9ใชตลอดจนการ
ตรวจสอบความถ-กตอง
- การระบถงคณภาพของขอม-ล เช!น ระด,บความถ-กตองของขอม-ล ความน!าเช9อถอ ระด,บความสามารถ
หรอความเป'นไปไดท#9จะใหบรการไดอย!างต!อเน9อง เป'นตน
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ต,วอย!างรายการคIาอธบายขอม-ลเพม9 เตมสามารถศกษาไดจากขอแนะนIาดานการเฝาส,งเกตการจราจร (Traffic
Monitoring Guide [6])

ร3 ปท 3 โครงสรางของ CI_ResponsibilityParty จาก ISO 19115
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7. ปฎบ7ตการในการรองขอและใหบรการสารสนเทศจราจร
7.1

กล!าวนIา
หากผ-รองขอสารสนเทศจราจรย,งไม!ทราบรายละเอ#ยดและคณสมบ,ตของสารสนเทศท#9กาI ล,งจะรองขอ ก'ควร
จะเร9 มตนโดยการเร#ยกด-ความสามารถในการใหบรการและรายละเอ#ยดคณสมบ,ตชดขอม-ลต!าง ๆ ดวย
REQUEST ท#9กาI หนดค!าเป'น “GetCapabilities” ก!อน (รายละเอ#ยดอย-ใ! นห,วขอท#9 6)
เม9อผ-รองขอสารสนเทศจราจรพจารณาแลวว!าคณสมบ,ตของชดขอม-ลท#9ม#ใหบรการน,$นตรงก,บความตองการ
เบ$องตน จงจะทIาการเช9อมต!อระบบและรองขอสารสนเทศจราจรต!อไป

7.2

การรองขอบรการสารสนเทศจราจร
มาตรฐานน#$กาI หนดใหผ-ใหบรการสารสนเทศทIาการพ,ฒนาบรการสIาหร,บรองร,บการรองขอด,งกล!าว ซ9ง
บรการน#$เร#ยกว!า ปฎบ,ตการรองขอบรการสารสนเทศจราจร (getTrafficInfo ()) ปฎบ,ตการด,งกล!าวควรม#
ความสามารถและรายการขอม-ลสIาหร,บตดต!อส9อสารร,บส! งขอม-ลอย!างนอยด,งแสดงในร-ปท#9 4 และตารางท#9
4 ตามลIาด,บ

ร3 ปท 4 คลาสทเกยวของก7บปฏบ7ตการในการรองขอและใหบรการสารสนเทศจราจร
ในร- ป ท#9 4 แสดงคลาส 4 คลาสคอ (1) TrafficRequest (2) PreambleParam (3) GetTrafficParam และ (4)
ErrorMessage โดย TrafficRequest บรรจปฎบ,ตการท#9ช9อ getTrafficInfo () ซ9งทIาหนาท#9ตอบร,บการรองขอ
ขอม-ล
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คลาส PreambleParam บรรจล,กษณะประจIาเบ$องตนท#9ใชสIาหร,บส! งไปย,งผ-ใหบรการเพ9อใหทราบถง
คณล,กษณะเบ$องตนของปฎบ,ตการ นอกจากน#$ PreambleParam ย,งม#ล,กษณะประจIาช9อ criteria ซ9งม#ชนด
ขอม-ลเป'น GetTrafficParam
คลาส GetTrafficParam เป'นคลาสซ9งทIาหนาท#9นยามหรอแสดงล,กษณะประจIาท#9ประกอบเป'นชดพารามเตอร/
สIาหร,บกIาหนดเง9อนไขในการรองขอขอม-ล จากในร-ปท#9 4 จะเห'นว!าคลาส GetTrafficParam เป'นคลาสว!าง ๆ
ย,งมไดกIาหนดล,กษณะประจIาเอาไวเน9องจากมาตรฐานน#$ กาI หนดใหผ-พ,ฒนาการใหบรการทIาหนาท#9กาI หนด
พารามเตอร/ต!าง ๆ ดวยตนเอง อย!างไรก'ตามการกIาหนดพารามเตอร/ต!าง ๆ จะตองสอดคลองตามคIาอธบาย
โครงสราง (ร-ปแบบ) การกIาหนดเง9อนไขในการรองขอขอม-ลท#9ประกาศไวตามนยามของ RequestSchema
(ด-หว, ขอ 6.4)สIาหร,บความหมายของพารามเตอร/ต!าง ๆ ของคลาส PreambleParam อธบายอย-ใ! นตารางท#9 4
ตารางท 4 พารามเตอร@สOาหร7บการรองขอบรการสารสนเทศจราจร
ช9อพารามเตอร/ : ชนดขอม-ล
VERSION : String

การบ,งค,บใช
บ,งค,บ

SERVICE : String

บ,งค,บ

NAME : String
REQUEST : String

บ,งค,บ
บ,งค,บ

LOCVERSION : String
REVISION : String
CRITERIA : GetTrafficParam

บ,งค,บ
บ,งค,บ
บ,งค,บ

ช9อเต'ม / คIาอธบาย
Version / ต,วเลขหรอต,วอ,กษรแสดงร! นของ
GetTrafficInfo ท#9ใหบรการ
Service / ช9อบรการท#9ตองการเร#ยกใช ในท#9น$ #ม#ค!าเป'น
“WTS”
Name / ช9อชดขอม-ล
Request / ช9อชนดการรองขอ ในท#9น$ #ม#ค!าเป'น
“GetTrafficInfo”
Location version / ร! นของตIาแหน!งอางอง
Revision / ร! นของชดขอม-ล
Criteria / ชดของพารามเตอร/ท#9ใชกIาหนดเง9อนไข
ขอม-ลท#9ตองการ

VERSION
เม9อม#การปร,บปรงปฏบ,ตการสอบถามความสามารถในการใหบรการ (getTrafficInfo ()) ควรม#การระบ
หมายเลขร! นกIาก,บดวยทกคร,$ง เพ9อช!วยใหผ-รองขอและผ-ใหบรการสารสนเทศสามารถตกลงและเขาใจร! น
ของมาตรฐานท#9ตรงก,น หมายเลขร! น ควรประกอบดวยจIานวนเต'มบวกสามต,ว เข#ยนแยกก,นดวยจดทศนยม
โดยเข#ยนในร-ปแบบ "X.Y.Z" จIานวนเต'ม Y และ Z ไม!ควรมากกว!า 99 ท,$งน#$ร! นป,จจบ,นคอ 1.0.0 โดยการ
เปล#9ยนแปลงต,วเลขในแต!ละหล,กม#ความหมายด,งน#$
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หล,กท#9 1 (X) หมายถง จะถ-กเปล#9ยนแปลงกรณ#ม#การปร,บปรงความสามารถหล,ก ๆ เช!น แนวคดหล,กหรอ
กระบวนการทIางานของปฏบ,ตการฯ การปร,บปรงด,งกล!าว เช!นม#การเปล#9ยนแปลง
REQUESTSCHEMA หรอ DATASCHEMA ซ9งการปร,บปรงด,งกล!าวทIาให
โปรแกรมคอมพวเตอร/ท#9ฝ9,งผ-รองขอฯ ไม!สามารถทIางานดงขอม-ลไดตามปกตอ#ก
ต!อไป การปร,บปรงน#$หรอไม!จIาเป'นตองคIานงถงการทIางานท#9สอดคลองก,บปฏบ,ต
การฯ ร! นก!อนหนา
หล,กท#9 2 (Y) หมายถง ม#การปร,บปรงความสามารถต!าง ๆ ใหมากข$ น เช!น รองร,บร-ปแบบการรองขอ
ขอม-ลท#9มากข$ น สามารถตรวจสอบความผดพลาดต!าง ๆ ไดด#ข$ น แต!จะตองรองร,บ
ความสามารถและทIางานเขาก,นไดก,บปฏบ,ตการฯ ร! นก!อนหนาดวยและจะตองไม!
กระทบก,บการทIางานของโปรแกรมคอมพวเตอร/ท#9ฝ9,งผ-รองขอฯ
หล,กท#9 3 (Z) หมายถง ม#การปร,บปรงความผดพลาดในรายละเอ#ยด (ท#9ไม!กระทบก,บการทIางานของ
โปรแกรมคอมพวเตอร/ท#9ฝ9,งผ-รองขอฯ) เพ9อใหปฏบ,ตการฯ สามารถใหบรการได
ผลด#ยง9 ข$ น
ท,$งน#$ต,วเลขด,งกล!าวอาจจะม#การเวนหรอละไม!ใชบางต,วเลขก'ได (เช!นจากเลข 1 แลว กระโดดไปใชเลข 5
เป'นตน) และบางต,วเลขอาจสงวนไวใชสIาหร,บร! นท#9อย-ใ! นระยะทดสอบ ท,$งผ-ใหบรการและผ-รองขอ
สารสนเทศไม!จIาเป'นตองรองร,บทกร! นท#9เคยประกาศใช แต!ผ-ใหบรการควรสน,บสนนมากกว!าหน9งร! น
SERVICE
เพ9อใหผ-ใหบรการสามารถทราบไดว!าผ-รองขอบรการตองการบรการ (SERVICE) ใด ควรม#การระบช9อของ
บรการดวย โดยในท#9น$ #ใชช9อเป'น Web Traffic Information Service (WTS) คอเป'น บรการประเภท
เว'บเซอร/วส แต!ถ-กออกแบบในรายละเอ#ยดสIาหร,บนIามาใชในขอบเขตการเผยแพร! สารสนเทศการจราจร
หมายเหต6 ในอนาคตหากม#ชนดของบรการอ9นเพ9มเตม (นอกจาก WTS) ในส! วนของ SERVICE
อาจสามารถกIาหนดใหรองร,บอย!างอ9นเพ9มไดดวย
NAME
ในการรองขอขอม-ลแต!ละคร,$ง ผ-รองขอจะตองระบว!าตองการชดขอม-ลช9อใด (NAME) โดยช9อชดขอม-ลน#$จะ
ตองสอดคลองตามรายการช9อชดขอม-ลท#9ประกาศอย-ภ! ายใต DATASOURCE ตามรายละเอ#ยดความสามารถ
ในการใหบรการ (ด-การอธบายเก#9ยวก,บ DATASOURCE ในห,วขอ 6.4)
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REQUEST
ช9อชนดการรองขอ (REQUEST) ในท#9น$ ม# #ค!าเป'น “GetTrafficInfo” และในอนาคตอาจจะม#บรการอ9น ๆ เพม9
เตมใหทIาการรองขอได โดยผ-ใหบรการจะตองไปปร,บแกเน$ อหาใน CapabilityInfo ท#9จะตอบกล,บจาก
กระบวนการ GetCapabilities ดวย เพ9อใหผ-รองขอฯ ทราบไดว!าม#บรการใดเพ9มเตมเขามาบาง
LOCVERSION
LOCVERSION ในท#9น$ #ยอ! มาจาก Location version เน9องจากขอม-ลจราจรหรอขอม-ลท#9เก#9ยวของก,บการจราจร
ตองการอธบายถงเหตการณ/ต!าง ๆ ท#9เกดข$ นบนเสนทางหรอถนนเป'นหล,ก ด,งน,$น ขอม-ลจราจรทกรายการจะ
ตองอางองไปย,งร! นของท#9ต$ ,งอางองท#9ตองการ (ด-รายละเอ#ยดเก#9ยวก,บท#9ต$ ,งอางองไดในมาตรฐานการอางองท#9
ต,$งสIาหร,บการบรการสารสนเทศจราจรและขอม-ลท#9เก#9ยวของ)
REVISION
รห,สกIาก,บร! นของชดขอม-ลท#9ใหบรการเพ9อใชสIาหร,บอางองในการรองขอ ค!าของ REVISION อาจเป'น
ต,วเลขหรอต,วอ,กษร หรอท,$งสองอย!างผสมก,นก'ได โดยจดประสงค/เพ9อใชกIาก,บหรอบ!งช#$วา! ม#การ
เปล#9ยนแปลงเกดข$ นก,บ DATASOURCE ชดใด ๆ ท#9ใหบรการหรอไม! ท,$งน#$เม9อม#การเปล#9ยนแปลงเกดข$ น ผใหบรการสารสนเทศจะตองทIาการปร,บเปล#9ยนค!า REVISION ดวยโดยใหเปล#9ยนในล,กษณะท#9ส9อว!าม#ความ
ใหม!กว!า REVISION ท#9เป'นอย-เ! ดมก!อนเปล#9ยนแปลง เช!น กIาหนดค!า REVISION เป'นต,วเลข แลวใชวธ#เพ9ม
ค!าต,วเลขข$ นไปเร9อย ๆ
CRITERIA
เป'นชดของพารามเตอร/ซ9งไดร,บการจ,ดโครงสราง ร-ปแบบ และกIาหนดค!าสIาหร,บต,วแปรต!าง ๆ ตามเกณฑ/ท#9
อธบายอย-ใ! น REQUESTSCHEMA เพ9อส! งต!อใหฝ,9งผ-ใหบรการนIาไปประมวลผล หรอสบคนขอม-ลซ9งม#
คณล,กษณะตรงตามท#9ผ-รองขอตองการ
7.3

การตอบกล,บ (ใหบรการ) ขอม-ลจราจร
เม9อผ-ใหบรการสารสนเทศไดร,บคIารองขอพรอมท,$งเง9อนไขต!าง ๆ อย!างครบถวนและถ-กตองแลว ผ-ให
บรการสารสนเทศจะทIาการประมวลผลคIารองขอน,$น โดยควรม#การกIาหนดเกณฑ/สIาหร,บเน$ อหาและ
โครงสรางการเขารห,สไวดวย เพ9อใหผ-ร,บสามารถนIาไปประมวลผลไดอย!างถ-กตอง ท,$งน#$เกณฑ/ด,งกล!าวควร
เป'นไปตามขอกIาหนด “มาตรฐานการเขารห,สเหตการณ/และสารสนเทศสภาพจราจร [10]” ซ9งไดร,บการ
ออกแบบไวและม#ความเช9อมโยงก,นก,บมาตรฐานน#$ดวย
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8. การรายงานขอความผดพลาด (Error Message)
ในบางกรณ#เม9อดIาเนนการประมวลผลใด ๆ ต!อคIารองขอจากผ-รองขอสารสนเทศ อาจตรวจพบขอผดพลาดบางอย!าง
ซ9งทIาใหไม!สามารถใหบรการได ในการน#$ควรม#การตอบกล,บเพ9อแจงความผดพลาดด,งกล!าวใหผ-รองขอทราบดวย
โดยอาจจะกIาหนดรห,สและความหมายของขอความรายงานขอผดพลาดข$ นเพ9อใชสIาหร,บตดต!อระหว!างก,น
จากในร-ปท#9 4 ไดแสดงคลาสไวหน9งคลาส ช9อ “ErrorMessage” ซ9งเตร#ยมไวกรณ#ท#9ตองม#การรายงานขอผดพลาด
จากการใหบรการหรอจากกระบวน มาตรฐานน#$อนญาตใหผ-พ,ฒนาระบบสามารถจ,ดทIารายละเอ#ยดของ
“ErrorMessage” เพ9มเตมไดเอง
สIาหร,บเน$ อหาในมาตรฐานน#$ไดแสดงการรายงานขอผดพลาดด,งกล!าวไดทIาการอธบายไวโดยคร! าว ๆ และเพ9อความ
เขาใจเบ$องตนเท!าน,$น และผ-พ,ฒนาระบบไม!จIาเป'นตองดIาเนนการตามท#9กล!าวไวในห,วขอน#$ท$ ,งหมด และอาจม#การ
ดIาเนนการท#9มากกว!าท#9ไดกล!าวไวในมาตรฐานน#$กไ' ด
การรายงานขอผดพลาดแบ!งออกเป'นกล!มตามข,$นตอนการทIางานได 2 ข,$นตอนคอ ข,$นตอนการสอบถามความ
สามารถในการใหบรการ และข,$นตอนการรองขอและใหบรการสารสนเทศ
ผ-พ,ฒนาระบบควรไดม#การสรางส! วนสIาหร,บรองร,บความผดพลาดในท,$งสองข,$นตอนท#9อาจเกดข$ นน#$ดวย โดย
มาตรฐานน#$อนญาตใหผ-พ,ฒนาระบบสามารถออกแบบร-ปแบบการรายงานขอพลาดไดเองตามความเหมาะสม
เน9องจากเน9องจากความผดพลาดด,งกล!าวอาจแปรเปล#9ยนไปตามรายละเอ#ยดการออกแบบและพ,ฒนาระบบเฉพาะ
ของแต!ละร-ปแบบ โดยต,วมาตรฐานจะกล!าวเฉพาะประเด'นหล,ก ๆ ท#ค9 วรคIานงถงเท!าน,$น
ประเด'นเบ$องตนท#9ควรคIานงถง เช!น
-

แจงแก!ผ-รองขอสารสนเทศว!าระง,บการใหบรการช,ว9 คราว พรอมท,$งสาเหต

-

แจงใหผ-รองขอสารสนเทศทราบเม9อเกดป,ญหาการเช9อมต!อก,บแหล!งขอม-ลบางแหล!ง

-

แจงใหผ-รองขอสารสนเทศทราบว!าพารามเตอร/ท#9ส!งมาย,งผ-ใหบรการสารสนเทศไม!ถ-กตองตามขอกIาหนด

-

แจงปฎเสธการใหบรการกรณ#ผ-รองขอสารสนเทศไม!ไดร,บอนญาตใหร,บบรการน#$

ผ-ใหบรการสารสนเทศควรม#การจ,ดทIาคIาอธบายโครงสรางและเน$ อหาของการรายงานขอผดพลาดเอาไวดวย พรอม
ท,$งประกาศใหผ-รองขอทราบก!อนเร9 มการทIางานจรง
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ภาคผนวก ก.
ต7วอย;างเคาร;างขอม3ล (Data Schema) ของขอม3ลสภาพจราจรทตอบกล7บ
ผ-ใหบรการสารสนเทศสามารถเข#ยนอธบายโครงสรางของ ขอม-ลจราจรท#9จะใหบรการได โดยร-ปแบบหน9งท#9
แนะนIาคอเอ'กซ/เอ'มแอลซ9งเป'นท#9นยมสIาหร,บส! งขอม-ลตามมาตรฐานเว'บเซอร/วส
สIาหร,บโครงสรางของขอม-ลท#9จะเผยแพร! น$ ,นในมาตรฐานน#$เร#ยกว!าเคาร! างขอม-ลด,งต,วอย!างท#9แสดงอย-ด! านล!าง ซ9ง
เป'นเคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอลซ9งเข#ยนข$ นตามกฎเกณฑ/ท#9ประกาศโดยสมาคมเวร/ลไวด/เว'บ [7, 8]
<!-- ************************************************** -->
<!-- *************** Data Schema Example ************** -->
<!-- ************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/dataschema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="TrafficStatus">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LinkId" type="xs:string"/>
<xs:element name="Status" type="xs:string"/>
<xs:element name="Direction"/>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="From" type="xs:string"/>
<xs:element name="To" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

จากในกรอบดานบน ส! วนย!อย (Element) ช9อ TrafficStatus ประกอบดวย ส! วนย!อยสามส! วน คอ LinkId Status และ
Direction และในส! วนย!อย Direction ประกอบดวย ส! วนย!อยอ#กสองต,วคอ From และ To ซ9งจ,ดเก'บขอม-ลชนดสาย
อ,กขระ (string) และใชสIาหร,บบ!งบอกว!าเป'นทศทางใดโดยอางองก,บทางแยก เช!น จาก แยกหน9งถงแยกหน9ง
สIาหร,บ LinkId น,$นใชสIาหร,บจ,ดเก'บรห,สประจIาต,วของช!วงถนน และ Status ใชสIาหร,บจ,ดเก'บสถานะสภาพจราจร
ของช!วงถนนน,$น ๆ
ต,วอย!างของเคาร! างขอม-ลน#$เข#ยนข$ นโดยด,ดแปลงมาจากขอม-ลสภาพจราจรในร-ปแบบเอ'กซ/เอ'มแอลท#9ไดจ,ดทIาและ
เผยแพร! อย-ใ! น รายงานประกอบโครงการการบรการการแลกเปล#9ยนขอม-ลสIาหร,บระบบการจราจรอ,จฉรยะ โดย
พงษ/ศ,กดT ก#รตวนทกรและศ-นย/เทคโนโลย#อเล'กทรอนกส/และคอมพวเตอร/แห!งชาต [9]
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ภาคผนวก ข.
ต7วอย;างค3;ของก6ญแจก7บค;าสOาหร7บส;งพารามเตอร@เพอรองขอขอม3ลสภาพจราจร
การตดต!อส! งขอม-ลหรอค!าพารามเตอร/ระหว!างผ-ใหบรการและผ-ร,บน,$นนอกจากจะส! งในร-ปแบบของเอกสารเอ'กซ/
เอ'มแอลแลว การส! งค!าพารามเตอร/ย,งสามารถส! งในร-ปแบบท#9เร#ยกว!าค-!ของกญแจก,บค!าไดดวย โดยจะม#ล,กษณะ
เป'นการส! งสายอ,กขระ (string) ของช9อพารามเตอร/และค!าของพารามเตอร/เป'นค-! ๆ แลวส! งไปดวยก,น ด,งเช!นใน
กรอบท#9ปรากฎดานล!าง
http://someurl.com/get_traffic_info.php?
radius=500&lat=102.5124&long=87.2564&severity=high

ร-ปแบบของค-!ของกญแจก,บค!าซ9งปรากฏในกรอบน,$นเป'นร-ปแบบท#9ใชสIาหร,บส! งขอม-ลผ!านเกณฑ/วธ#ขนส! งขอความ
หลายมต (HyperText Transfer Protocol) โดยกIาก,บต!อทายไปก,บย-อาร/แอลท#9ผ-ส! งตองการจะส! งพารามเตอร/ไปใหยอาร/แอลปลายทางด,งกล!าวทIาหนาท#9ประมวลผล
รห,สด,งกล!าวต#ความไดว!า ตองการส! งพารามเตอร/ส#9ต,วพรอมค!าของม,นไปย,งโปรแกรมฝ,9งเคร9องแม!ข!ายท#9ช9อ
get_traffic_info.php ด,งน#$
ช9อพารามเตอร/

ค!าท#9ส!ง

radius

500

lat

102.5124

long

87.2564

severity

high

ท,$งน#$ความหมายของพารามเตอร/และร-ปแบบค!าหรอขอม-ลท#9จะใชส! งไปมาน,$น ท,$งผ-ร,บและผ-ส! งขอม-ลจะตองตกลง
ก,นไวก!อนล!วงหนา
หมายเหต6 ตามขอกIาหนดของเกณฑ/วธ#ขนส! งขอความหลายมต [1]
1. เคร9องหมาย “?” เป'นส,ญล,กษณ/ท#9ใชสIาหร,บค,น9 ระหว!างช9อโปรแกรมท#9ฝ9,งเคร9องแม!ข!ายซ9งจะทIา
หนาท#9ประมวลพารามเตอร/ท#9ร,บมา
2. เคร9องหมาย “&” เป'นส,ญล,กษณ/ท#9ใชสIาหร,บค,น9 ระหว!างพารามเตอร/แต!ละต,ว
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ภาคผนวก ค.
ต7วอย;างเคาร;างสOาหร7บรองขอ (Request Schema)
ผ-ใหบรการสารสนเทศสามารถเข#ยนอธบายโครงสรางของขอม-ลจราจรท#9จะใหบรการได โดยร-ปแบบหน9งท#9แนะนIา
คอเคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอลซ9งเป'นท#9นยมสIาหร,บส! งขอม-ลตามมาตรฐานเว'บเซอร/วส
ในท#9น$ เ# ม9อโครงสรางขอม-ลด,งกล!าวเป'นการกIาหนดพารามเตอร/สIาหร,บการรองขอม-ล ผ-ใหบรการสารสนเทศ
สามารถเข#ยนอธบายขอม-ลด,งกล!าวในร-ปแบบเคาร! างเอ'กซ/เอ'มแอลไดโดยมาตรฐานน#$เร#ยกคIาอธบายโครงสรางด,ง
กล!าวว!าเคาร! างสIาหร,บรองขอ ด,งต,วอย!างท#9แสดงอย-ด! านล!าง ซ9งเข#ยนข$ นตามกฎเกณฑ/ท#9ประกาศโดยสมาคมเวร/ล
ไวด/เว'บ [7, 8]
<!-- ************************************************** -->
<!-- ************* Request Schema Example ************* -->
<!-- ************************************************** -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://traffic.thai.net/requestschema"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:element name="Parameters">
<xs:complexType>
<xs:element name="Radius" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Lat" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Long" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Severity"/>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="high"/>
<xs:enumeration value="medium"/>
<xs:enumeration value="low"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

เคาร! างสIาหร,บรองขอด,งกล!าวสามารถต#ความไดว!าการรองขอประกอบดวยพารามเตอร/ 4 ต,วคอ Radius, Lat, Long
และ Severity ตามลIาด,บ โดย Severity จะม#ค!าไดสามแบบคอ “high” “medium” และ “low”
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