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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การใหบริการและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เพื่อการจราจร –
เลม 1 เกณฑวิธกี ารรองขอและตอบกลับ
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ระบุกฎเกณฑตาง ๆ ในการติดตอรองขอและสงขอมูลกันระหวางผูรองขอและผู
ใหบริ ก ารสารสนเทศจราจร (เน น เฉพาะทางบก/ทางถนน) แบบสื่อสารสองทาง (two-way communication)
กฎเกณฑการติดตอและสงขอมูลดังกลาวออกแบบขึ้นโดยตั้งอยูบนสมมติฐานวาเปนการสื่อสารกันผานเครือขาย
คอมพิวเตอร
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมรวมถึงขอกําหนดสําหรับ
-

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ภาษาที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบฐานขอมูลในระดับกายภาพ (physical design)
ระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสิทธิในการสื่อสารขอมูล

2. บทนิยาม
2.1

เกณฑวิธีถายโอนขอความหลายมิติ (Hypertext Transfer Protocol; HTTP) หมายถึง เกณฑวิธีรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งออกแบบโดยคณะทํางานเฉพาะกิจดานวิศวกรรมอินเทอรเน็ต (Internet Engineering Task Force; IETF)
และสมาคมเวิ ลดไวด เว็บ (World Wide Web Consortium; W3C) ใชสําหรับติด ตอสื่อสารสงข อมูลใน
เครือขายอินเทอรเน็ต

2.2

การปฏิบัติการ (operation) หมายถึง การปฏิบัติการตามนิย ามของทฤษฎีวาดวยแนวคิด เชิงวัตถุ (Object
Orientation Concept) คือ การกระทําหรือฟงกชันที่อ็อบเจกต (object) สามารถทําการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือ
แสดงผลออกมาภายนอกได

2.3

การอางอิงเชิงที่ตั้ง (location referencing) หมายถึง การระบุที่ตั้งหรือตําแหนงใด ๆ โดยการอางอิงจากที่ตั้ง
อางอิง (referenced location) ที่ไดมีการตกลงกันไวลวงหนา
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มอก. 2604 เลม 1-2557
2.4

เคาราง (schema) หมายถึง ภาพวาด แผนผัง หรือคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลที่สนใจ
หรือ เปนคําอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางและเนื้อหาของขอมูล

2.5

เคารางเอ็กซเอ็มแอล (XML schema) หมายถึง คําอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของเอกสาร XML รวมทั้งใช
สําหรับตรวจสอบความถูกต องของเอกสาร XML ทั้งโครงสรางและวิ ธีก ารเขี ย น คํ าอธิบายดั งกลาวดู
รายละเอียดไดจาก [7,8]

2.6

ชั้น (class) หมายถึง แมแบบ (prototype) หรือพิมพเขียวเพื่อนําไปใชสําหรับสรางอ็อบเจกตโดยเปนการ
กําหนดคาลักษณะประจํา (attribute) และถายทอดการปฏิบัติการใหอ็อบเจกต

2.7

คําอธิบายขอมูล (metadata) หมายถึง ขอมูลที่ใชอธิบายความหมายของขอมูลอื่น

2.8

จํานวนเต็ม (integer) หมายถึง ตัวเลขจํานวนเต็ม โดยทั่วไปในมาตรฐานนี้หมายถึง ขอมูลชนิด “integer” ที่
กลาวถึงในขอเสนอแนะของสมาคมเวิลดไวดเว็บ [8]

2.9

ทศนิย ม (decimal) หมายถึง ตัวเลขทศนิย ม โดยทั่วไปในมาตรฐานนี้หมายถึง ข อมูลชนิด “decimal” ที่
กลาวถึงในขอเสนอแนะของ สมาคมเวิลดไวดเว็บ [8]

2.10 ที่ตั้ง (location) หมายถึง สถานที่หรือตําแหนงทางภูมิศาสตรที่สามารถระบุจําแนกได
2.11 บริการ (service) หมายถึง การบริการซึ่งระบบคอมพิวเตอรหนึ่งมีใหกับระบบคอมพิวเตอรอื่น ๆ หรือผูที่สง
คํารองขอ
2.12 แผนภาพชั้นยูเอ็มแอล (UML Class Diagram) หมายถึง แผนภาพรูปแบบหนึ่งของยูเอ็มแอล ซึ่งใชสําหรับ
อธิบายความสัมพันธของชั้นตาง ๆ ดูรายละเอียดไดจาก [3]
2.13 แผนภาพลําดับยูเอ็มแอล (UML sequence diagram) หมายถึง แผนภาพรูปแบบหนึ่งของยูเอ็มแอล ซึ่งใช
สําหรับอธิบายลําดับขั้นตอนกระบวนการ ดูรายละเอียดไดจาก [3]
2.14 ผูรองขอสารสนเทศ (information requestor) หมายถึง โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรซึ่งทําหนาที่ในการ
ติ ด ต อสื่อสาร และประมวลผลคํ าสั่ง หรื อการตอบโต ใ ด ๆ ในลัก ษณะอัต โนมัติ เพื่อการร องขอหรื อ
สอบถามขอมูลตอผูใหบริการสารสนเทศ
2.15 ผูใหบริการสารสนเทศ (information provider) หมายถึง โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอรซึ่งทําหนาที่ใน
การติ ดต อสื่อสาร และประมวลผลคํ าสั่ง หรื อการตอบโตใ ด ๆ ในลักษณะอัต โนมัติ เพื่อคอยใหบริก าร
สารสนเทศแกผูรองขอสารสนเทศ
2.16 ยูอารแอล (Uniform Resource Locator; URL) หมายถึง วิธีการระบุที่อยู (ในที่นี้คือที่อยูหรือที่ตั้งในเครือขาย
คอมพิวเตอร) เพื่อใหทราบวาจะสามารถไปดึงเอาทรัพยากร (ขอมูลหรือการบริการใด ๆ) ไดจากที่ไหน
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2.17 ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language; UML) หมายถึง ภาษาสําหรับใชอธิบายแบบจําลองของสิ่งตาง ๆ
เชน ระบบการทํางาน โครงสรางขอมูล โครงสรางหนวยงาน หรืออื่น ๆ ที่ตองการสื่อถึงหนวยยอยตาง ๆ
ภายใตระบบใหญ และความเชื่อมโยงของหนวยยอยตาง ๆ เหลานั้น รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได
จากข อกํ าหนดภาษายู เอ็มแอล (Unified Modeling Language Specification [3]) ซึ่งประกาศใชโ ดย
คณะทํางานเฉพาะกิจดานการบริหารจัดการอ็อบเจกต (Object Management Group; OMG)
2.18 รถ (vehicle) หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิด ที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งขั บเคลื่อนด วยกํ าลังเครื่องยนต
กําลังไฟฟาหรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย ทั้งนี้ยกเวนรถไฟและระบบ
ราง
2.19 สายอักขระ (string) หมายถึง ตัวอัก ขระที่เขียนตอเนื่องกั นตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยทั่วไปในมาตรฐานนี้
หมายถึง ขอมูลชนิด “string” ที่กลาวถึงใน [8]
2.20 สารสนเทศจราจร (traffic information) หมายถึง สารสนเทศสภาพการจราจร เชน อัตราเร็วของรถบนถนน
ปริมาณรถ อุบัติเหตุ การกอสราง ระดั บความติดขั ดของการจราจร หรือสารสนเทศอื่นซึ่งมีผลต อสภาพ
การจราจร เชน สภาพอากาศ หรือผิวถนน
2.21 เอ็กซเอ็มแอล (eXtensible Markup Language; XML) หมายถึง ภาษาสําหรับสรางเอกสารที่จะใชบรรจุ
ขอมูลในการแลกเปลี่ยนระหวางระบบ
2.22 อ็อบเจกต หมายถึง ตัวตนของชั้น โดยแตละอ็อบเจกตจะมีขอมูลจําเพาะของตัวเอง

3. สัญนิยมในการเขียนชื่อ (Name convention) สําหรับชั้น การปฏิบัติการ และพารามิเตอร
ขอกําหนดการเขียนชื่อชั้น การปฏิบัติการและพารามิเตอรที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
3.1

ชื่อพารามิเตอรตาง ๆ เขียนเปนอักษรตัวพิมพใหญทั้งหมด เพื่อใหแตกตางจากคําภาษาอังกฤษทั่วไป เชน
DATASOURCE, VERSION, NAME

3.2

ชื่อการปฏิบัติการ (operation name) ใหขึ้นตนดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก สวนตัวอักษรแรกของคําที่
ตามมาจะขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญและใหเขียนติดกันทั้งหมดโดยไมเวนวรรค ที่ทายของชื่อการปฏิบตั กิ ารให
ตามดวยวงเล็บ เชน getCapabilities()

3.3

ชื่อชั้น ใหใชอักษรภาษาอังกฤษและขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ และหากประกอบจากคํามากกวา 1 คํา ใหเขียน
ติดกันทั้งหมดโดยไมเวนวรรค และใหขึ้นตนตัวอักษรแรกของแตละคําดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ
เชน CapabilityInfo DataSource GetCapParam
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3.4

ชื่อลัก ษณะประจํ า ใหใ ชอัก ษรภาษาอังกฤษ เขี ย นขึ้ น ต น ตั ว อัก ษรแรกด ว ยตัว พิมพเล็ก เสมอ และหาก
ประกอบจากคํามากกวา 1 คํา จะเขียนตอเนื่องกันโดยไมเวนวรรค และใหขึ้นตนตัวอักษรแรกของแตละคํา
ดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ เชน name title dataSchema requestSchema

4. โครงสรางของมาตรฐาน และการปฏิบัติการ
สวนประกอบหลัก ในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กลาวถึงการปฏิบัติการ 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ปฏิบัติการในการสอบถามความสามารถในการใหบริการ (getCapabilities()) และ
2) ปฏิบัติการในการรองขอและใหบริการสารสนเทศจราจร (getTrafficInfo())
ในแต ละปฏิ บัติ ก ารจะมีก ารกล าวถึง พารามิ เตอร และเนื้ อ หาของข อ มูล ที่ส งเพื่อ สื่อ สารระหว างผูใ หบ ริ ก าร
สารสนเทศ และผูรองขอสารสนเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1

1: getCapabilities()

รูปที่ 1 แผนภาพลําดับยูเอ็มแอลขององคประกอบหลักของ Protocol
กระบวนการในแผนภาพลําดับยูเอ็มแอลที่ปรากฏในรูปที่ 1 อธิบายไดดังนี้
ก) เริ่มจากผูรองขอสารสนเทศสงคําสั่ง getCapabilities() ไปยังผูใหบริการสารสนเทศ
ข) ผูใหบริการสารสนเทศตอบกลับขอมูลมาเปนกลุมพารามิเตอรชื่อ CapabilityInfo ซึ่งบรรจุขอมูลความสามารถ
และคุณลักษณะของขอมูลที่ใหบริการ
ค) เมื่อผูรองขอสารสนเทศทราบรายการและรายละเอียดของขอมูลเบื้องตนแลว หากสนใจขอมูลรายการเปนพิเศษ
สามารถเรี ยกดู คําอธิบายข อมูลที่เรี ยกว า DataSchema ได ซึ่งเปน กลุมขอมูลสว นที่บรรจุร ายละเอีย ดและ
คุณสมบัติตาง ๆ ของขอมูลจราจรสําหรับรายการนั้น ๆ
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ง) หากผูรองขอสารสนเทศตองการทราบรายละเอียดพารามิเตอรและระดับความสามารถในการใหบริการสืบคน
ข อมูลสําหรั บข อมูล จราจรแต ละรายการก็ สามารถสงคํ าสั่งสอบถามมาได และจะได รั บ RequestSchema
กลับไปเพื่อทําความเขาใจกอน
จ) เมื่อผูรองขอสารสนเทศทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ในการใหบริการแลว ก็จะทําการสงคําสั่ง getTrafficInfo()
เพื่อรองขอขอมูลตามที่แจงไวใน CapabilityInfo
ฉ) ผูใหบริการสารสนเทศสงขอมูลกลับไปใหผูรองขอสารสนเทศตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไดรับ
สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติการและพารามิเตอรตาง ๆ ไดอธิบายรายละเอียดในขอถัดไป

5. ปฏิบัติการสอบถามความสามารถในการใหบริการ
5.1

กลาวนํา
กอนที่จะทําการเชื่อมตอและดึงขอมูล ตองมีกระบวนการที่ควรจะตองดําเนินการกอนคือ การรองขอเพื่อ
สอบถามความสามารถในการใหบริการ (Get Capabilities Request) กระบวนการนี้เปนกระบวนการเริ่มแรก
เพื่อใหผูรองขอสารสนเทศสามารถสอบถามรายละเอียดการใหบริการตาง ๆ จากผูใหบริการ เชน รายการ
ขอมูลที่มีใหบริก าร คํ าอธิบายข อมูลของขอมูลแตละรายการ (หรือกลุม) รายละเอียดเกี่ ยวกั บแหลงหรื อ
เจาของขอมูล พารามิเตอรที่ใชสําหรับสืบคนขอมูล ตลอดจนโครงสรางและความหมายของขอมูลที่จะตอบ
กลับเมื่อไดรับการรองขอ
เมื่อผานขั้นตอนการสอบถามความสามารถดังกลาวแลวผูรองขอสารสนเทศจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บริการและเนื้อหาขอมูลอยางเพียงพอตอการรองขอและรับขอมูลไปใชไดอยางถูกตองและเกิดประโยชน
สูงสุด
ในรูปที่ 2 แสดงชั้นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการในการสอบถามความสามารถในการใหบริการ โดยชั้น
CapabilityRequest เปนชั้นตั วแทนของการปฏิบัติก ารสอบถามความสามารถในการใหบริก าร สว นชั้น
DataConcept เปนชั้นหลักที่มีหนาที่ถายทอดคุณลักษณะตาง ๆ ไปสูชั้นลูกอีก 2 ชั้นคือ CapabilityInfo และ
DataSource รายละเอียดของแตละชั้นมีการอธิบายอยูในขอ 5.2 เปนตนไป
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รูปที่ 2 ชั้นที่เกี่ยวของกับปฏิบตั ิการในการสอบถามความสามารถในการใหบริการ
5.2

ลักษณะประจําของพารามิเตอร GetCapParam ของการปฏิบัติการสอบถามความสามารถในการใหบริการ
(CapabilityRequest)
จากในรูปที่ 2 GetCapParam ถือเปนพารามิเตอรหนึ่งของการปฏิบัติการ getCapabilities() และยังเปนชั้น
ชั้นหนึ่งดวย สําหรับรายละเอียดของลักษณะประจําของ GetCapParam แสดงอยูในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะประจําของปฏิบัตกิ ารในการสอบถามความสามารถในการใหบริการ
ชื่อพารามิเตอร: ชนิดขอมูล
VERSION : String

การบังคับใช
บังคับ

SERVICE : String

บังคับ

REQUEST : String
FORMAT: String

บังคับ
ไมบังคับ

ชื่อเต็ม / คําอธิบาย
Version / ตัวเลขหรือตัวอักษรแสดงรุนของ GetCapabilities ที่
ใหบริการ
Service / ชื่อของบริการที่รองขอ ในที่นี้คือ “WTS” (Web Traffic
Information Service)
Request / ชื่อชนิดการรองขอ ในที่นี้คือ “GetCapabilities”
Format / รูปแบบการตอบกลับของคําอธิบายบริการ
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VERSION
เมื่อมีการปรับปรุงการปฏิบัติการสอบถามความสามารถในการใหบริการ ตองมีการระบุหมายเลขรุนกํากับ
ดวยทุกครั้ ง เพื่อชวยใหผูร องขอและผูใหบริก ารสารสนเทศสามารถตกลงและเข าใจรุนของมาตรฐานที่
ตรงกัน หมายเลขรุ น ควรประกอบด ว ยจํ านวนเต็ มบวกจํานวน 3 ตั ว คั่ นด ว ยมหัพภาค (.)โดยเขีย นใน
รู ปแบบ "X.Y.Z" จํ านวนเต็ ม Y และ Z ไมค วรมากกว า 99 ทั้งนี้ รุ น ปจ จุ บัน ที่กํ าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้คือ 1.0.0 การเปลี่ยนแปลงตัวเลขแตละตัวควรยึดหลักความหมายดังนี้
สวนที่ 1 (X) หมายถึง จะถูกเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับปรุงความสามารถของการปฏิบัติการฯ มาก
ที่สุด โดยเปน ความสามารถหลัก ๆ เช น แนวคิ ด หลัก หรื อกระบวนการของ
ปฏิบัติการฯ การปรับปรุงนี้อาจจะไมรองรับหรือทํางานสอดคลองกับปฏิบัติการฯ
รุนกอนหนาก็ได
สวนที่ 2 (Y) หมายถึง จะถูก เปลี่ ย นแปลงกรณี มีก ารปรั บปรุ งความสามารถต าง ๆ ใหมากขึ้ น เช น
รองรับรูปแบบการรองขอขอมูลที่มากขึ้น สามารถตรวจสอบความผิดพลาดตางๆ
ไดดีขึ้น แตการปรับปรุงใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจะตองทํางานเขากันไดกับรุนกอนหนา
ดวย
สวนที่ 3 (Z) หมายถึง จะถูกเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับปรุงความผิดพลาดในรายละเอียด เพื่อใหการ
ปฏิบัติ ก ารฯ สามารถใหบริ ก ารไดผลดี ยิ่ งขึ้น การปรั บปรุ งใด ๆ ที่เพิ่มขึ้ น มา
จะตองทํางานเขากันไดกับรุนกอนหนาดวย
ทั้งนี้ตัวเลขดังกลาวอาจเวนหรือละบางตัวก็ได (เชนจากเลข 1 แลว กระโดดไปใชเลข 5 เปนตน) และเลข
บางตัวอาจสงวนไวใชสําหรับรุนที่อยูในระยะทดสอบ ทั้งผูใหบริการและผูรองขอไมจําเปนตองรองรับทุก
รุนที่เคยประกาศใช แตอยางนอยผูใหบริการควรสนับสนุนมากกวา 1 รุน
SERVICE
เพื่อใหผูใ หบริ ก ารสามารถทราบได วาผูร องขอบริ ก ารต องการบริก ารใด ควรมีก ารระบุชื่อของบริ ก าร
(SERVICE) ดวย โดยในที่นี้ในตารางที่ 1 ใชชื่อเปน Web Traffic Information Service (WTS) มีความหมาย
คือ เปนบริการประเภทเว็บเซอรวิส แตไดรับการออกแบบในรายละเอียดสําหรับนํามาใชในขอบเขตการ
เผยแพรสารสนเทศการจราจร
REQUEST
ควรมีการระบุชื่อชนิ ดการร องขอด วยทุกครั้ ง ในที่นี้มีค าเปน “GetCapabilities” ซึ่งหมายถึงผูใ ชบริ การ
ตองการสอบถามขอมูลความสามารถในการใหบริการ REQUEST ดังกลาววามีบริการใดบาง เชน ใหสืบคน
ขอมูล ใหบริการสืบคนคําอธิบายขอมูล ใหการประมวลผล
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ในอนาคตอาจจะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมใหทําการรองขอได โดยผูใหบริการตองไปปรับแกเพิ่มในขอมูลที่
จะตอบกลับจากกระบวนการ getCapabilities() ดวย เพื่อใหผูรองขอทราบไดวามีบริการใดเพิ่มเติมเขามา
บาง สําหรับการบริการขั้นต่ําที่มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหมีคือ getTrafficInfo()
FORMAT
รูปแบบของขอมูลความสามารถในการใหบริการ รูปแบบโดยปริยายคือเอ็กซเอ็มแอล (ตอบกลับในรูปแบบ
XML)
5.3

การตอบกลับขอมูลความสามารถในการใหบริการ (Capability)
ชั้น CapabilityInfo เปนชั้นที่ใชอธิบายโครงสรางขอมูลซึ่งแจงถึงความสามารถในการใหบริการ โดยใน
CapabilityInfo สามารถประกอบด วยหลาย DataSource และในแตละ DataSource เองก็ประกอบด ว ย
สวนยอย ๆ อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะไดอธิบายตามลําดับดังนี้
ชั้น CapabilityInfo ประกอบดวยลักษณะประจําดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะประจําของ CapabilityInfo
ชื่อพารามิเตอร: ชนิดขอมูล
NAME: String
TITLE: String
DESCRIPTION: String
KEYWORDLIST: String
REVISION: String
RESPONSIBLEPARTY: String
DATASOURCE: DataSource

การบังคับใช
บังคับ
บังคับ
ไมบังคับ
ไมบังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

-8-

ชื่อเต็ม / คําอธิบาย
Name / ชื่อการใหบริการ
Title / หัวเรื่องการใหบริการ
Description / คําอธิบายหรือบรรยาย
Keyword List / คําสําคัญสําหรับสืบคน
Revision / รุนลําดับการปรับปรุงขอมูล
Responsibility Party / หนวยงานที่รับผิดชอบใหบริการ
Data Source / รายละเอียดขอมูลที่ใหบริการ

มอก. 2604 เลม 1-2557
NAME และ TITLE
NAME คื อ ชื่อที่ใ ชสําหรั บอางอิงถึงบริก ารนั้น ๆ (ในที่นี้คื อบริ การเผยแพรสารสนเทศการจราจร) ชื่อ
ดั ง กล า วควรประกอบด ว ยตั ว อั ก ษรที่ ไ ม ใ ช อั ก ขระพิ เ ศษและไม มี ก ารเว น วรรค เช น “ThaiTIC”
“ThaiDataCenter”
NAME ใชสําหรับอางอิงระหวางโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระหวางเครื่องกับเครื่อง ในการแลกเปลี่ยน
หรือรองขอขอมูล
ในขณะที่ TITLE เปน หัว เรื่ องบริ ก ารเผยแพร สารสนเทศการจราจรที่ สื่อ ความหมายสํ าหรั บ มนุ ษ ย
ตัวอยางเชน อาจกําหนด TITLE เปน “Urban Road Traffic Information” และกําหนด NAME เปน “URTI”
DESCRIPTION
เนื้อความอธิบายหรือบรรยายรายละเอียดของความสามารถในการใหบริการ ในสวนนี้สามารถเขียนบรรยาย
ความสามารถในการใหบริการเพื่อใหมนุษยสามารถอานทําความเขาใจได เพื่อประกอบการพิจารณากอน
ดําเนินการแบบอัตโนมัติ
KEYWORDLIST
คําสําคัญสําหรับการสืบคน ประกอบดวยกลุมคําสําคัญ คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ในที่นี้เปนคําสําคัญ
สําหรับใชในการปฏิบัติการสอบถามความสามารถในการใหบริการ
REVISION
รุนลําดับการปรับปรุง เพื่อใชบอกลําดับรุนของการปรับปรุงความสามารถในการใหบริการ เชน ในรุนใหม
ที่เกิดขึ้นอาจมีการเพิ่มแหลงขอมูล การปรับเปลี่ยนการรับพารามิเตอรที่เปนเงื่อนไขในการสืบคน หรือการ
ปรับปรุงความสามารถในการใหบริการ
REVISION ควรประกอบดวยจํานวนเต็มบวกจํานวน 3 ตัว คั่นดวยมหัพภาค โดยเขียนในรูปแบบ "X.Y.Z"
จํานวนเต็ม Y และ Z ไมควรมากกวา 99 โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในแตละหลักมีความหมายดังนี้
หลักที่ 3 (Z) หมายถึง จะถูก เปลี่ ย นแปลงกรณี มีก ารปรั บ ปรุ งในลั ก ษณะที่ มี ค วามสามารถในการ
ให บ ริ ก ารที่ สู ง ขึ้ น และไม มี ก ารปรั บ ลดความสามารถใดออกไป เช น เพิ่ ม
แหลงขอมูลดิบ รองรับเงื่อนไขการรองขอขอมูลที่มากขึ้น ปรับความเร็วหรือแก
ขอบกพรองของโปรแกรม
การปรับปรุงในระดับนี้จะไมกระทบกับฝงผูรองขอสารสนเทศ หรืออาจกลาวไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ฝงผูร องขอสารสนเทศพัฒนาขึ้นจะยังสามารถทํางานรองขอและรับขอมูลไดต ามปกติโ ดยไมตองมีการ
ปรับแกใด ๆ
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หลักที่ 2 (Y) หมายถึง จะถูกเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับปรุงในระดับที่สงผลใหฝงผูรองขอสารสนเทศ
ตองปรับแกโปรแกรมคอมพิวเตอรของตนจึงจะสามารถรองขอและรับขอมูลได
ตามปกติ เช น กรณี มี ก ารปรั บลดแหล งข อ มู ลบางแหลง ออก มี ก ารปรั บ แก
พารามิเตอรหรือความหมายของพารามิเตอรที่ใชรองขอขอมูล หรือปรับเปลี่ยน
โครงสรางและ/หรือเนื้อหาของขอมูลที่ใหบริการ (ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ย น
โครงสร างและ/หรือเนื้ อหาของขอมูลที่ใหบริก ารผูใหบริการ ตองปรั บคาของ
พารามิเตอร REVISION ที่อยูใน DATASOURCE ดวย)
หลักที่ 1 (X) หมายถึง จะถูก เปลี่ ย นแปลงกรณี มี ก ารปรั บปรุ งความสามารถมากที่สุ ด โดยเป น การ
ปรับปรุงความสามารถหลัก ๆ ของบริการ หรือโครงสรางของ CapabilityInfo ซึ่ง
อาจไมรองรับหรือสอดคลองกับ REVISION รุนกอนหนา
RESPONSIBLEPARTY
ชื่อหนวยงาน ฝาย แผนกที่รับผิดชอบบริการ และอาจรวมถึงขอมูลการติดตอประสานงาน เพื่อใชสําหรับ
กรณีตองการติดตอหรือสอบถามแบบออฟไลน
DATASOURCE
สวนอธิบายแหลงขอมูลดิบที่นํามาใชตอยอดเปนบริการขอมูลตามมาตรฐาน โดยใน CapabilityInfo 1 ชั้น
สามารถประกอบดวย DataSource ไดมากกวา 1 ชั้น และใน DataSource เองยังประกอบดวยสวนยอยอีก
หลายสว น ทั้งนี้ ผูใ หบริก ารควรมีก ารเขี ย นอธิบายแหลงข อมูลที่นํ ามาใชไว ใ น DataSource โดยควรมี
รายละเอียดอยางนอยตามโครงสรางที่กําหนดในขอ 5.4
5.4

โครงสรางและเนื้อหาของ DATASOURCE
DATASOURCE เปนหมวดของขอมูลซึ่งทําหนาที่บรรจุ รายการและรายละเอียดของขอมูลที่ใหบริ การ
บรรจุ พารามิเ ตอร ที่จ ะใชสํ าหรั บเป น เงื่ อนไขในการสื บค น ข อมู ลแต ละชุ ด ตลอดจนบรรจุ คํ าอธิบาย
โครงสรางขอมูลที่จะตอบกลับเมื่อได รับคํ าสั่งรองขอลักษณะประจําของ DATASOURCE แสดงอยูใ น
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะประจําของ DATASOURCE
ชื่อพารามิเตอร: ชนิดขอมูล
NAME: String
TITLE: String
DESCRIPTION: String
KEYWORDLIST: String
DATASCHEMA: DataSchema
REVISION: String
REQUESTSCHEMA:
RequestSchema
RESPONSIBLEPARTY
METADATA: Metadata

การบังคับใช
บังคับ
บังคับ
ไมบังคับ
ไมบังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
ไมบังคับ

ชื่อเต็ม / คําอธิบาย
Name / ชื่อชุดขอมูล
Title / หัวเรื่องขอมูล
DESCRIPTION / คําอธิบายเกี่ยวกับชุดขอมูล
Keyword List / คําสําคัญสําหรับการสืบคน
Data Schema / Schema ซึ่งระบุโครงสรางของชุดขอมูล
Revision / รหัสกํากับรุนของชุดขอมูลที่ใหบริการ
Request Schema / Schema ซึ่งอธิบายถึงพารามิเตอรตาง
ๆ สําหรับการสงคําสั่งรองขอขอมูล
Responsible party / ชื่อหนวยงานหรือผูดูแลรับผิดชอบ
ขอมูลในแตละ Data Source
Metadata / คําอธิบายขอมูล ซึ่งใชอธิบายที่มา
คุณลักษณะ กรรมวิธีการประมวลผล เกี่ยวกับชุดขอมูล

NAME และ TITLE
NAME คือชื่อชุดขอมูลซึ่งใชสําหรับอางอิงระหวางเครื่องกับเครื่อง ในการแลกเปลี่ยนหรือรองขอ ในขณะที่
TITLE เปนชื่อชุดขอมูลที่สื่อความหมายสําหรับมนุษย ตัวอยางเชน อาจกําหนด TITLE เปน “Urban Road
Traffic Information” และกําหนด NAME เปน “URTI”
DESCRIPTION
เนื้ อความคํ าอธิบายเกี่ ย วกั บชุด ข อมูลโดยสังเขป เพื่อการประเมิน เบื้องต น โดยผูรั บบริ ก ารสารสนเทศ
(มนุษย)
KEYWORDLIST
คําสําคัญสําหรับการสืบคน ประกอบดวยกลุมคําสําคัญ คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ในที่นี้คือกลุมคํา
สําคัญสําหรับ DATASOURCE
DATASCHEMA
บรรจุยูอารแอล ซึ่งระบุที่อยูของคําอธิบายโครงสรางขอมูลของขอมูลที่จะตอบกลับเมื่อไดรับคํารองขอ ทั้งนี้
เพื่อใหผูใชสามารถเรียกดูเพื่อทําความเขาใจโครงสรางขอมูลกอนลวงหนาเพื่อใหสามารถนําไปประมวลผล
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายโครงสรางขอมูลอาจจัดทําในรูปของเคารางเอ็กซเอ็มแอล โดยสําหรับตัวอยางของเคารางขอมูล
DATASCHEMA สามารถดูไดจากภาคผนวก ก.
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REVISION
รหัสกํากับรุนของชุด ขอมูลที่ใหบริก ารเพื่อใชสําหรับอางอิงในการร องขอ คาของ REVISION อาจเปน
ตัวเลขหรือตั วอักษร หรื อทั้งสองอยางผสมกันก็ได โดยจุดประสงคเพื่อใชกํากั บหรือตรวจสอบว ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ DATASOURCE แตละชุดที่ใหบริการหรือไม ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
DATASOURCE ใด ๆ ผู ใ ห บ ริ ก ารสารสนเทศจะต อ งทํ า การปรั บ เปลี่ ย นค า REVISION ภายใต
DATASOURCE นั้นดวย โดยใหเปลี่ยนในลักษณะที่สื่อวามีความใหมกวา REVISION ที่เปนอยูเดิมกอน
เปลี่ยนแปลง เชน กําหนดคา REVISION เปนตัวเลข แลวใชวิธีเพิ่มคาตัวเลขขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
REQUESTSCHEMA
บรรจุยูอารแอลซึ่งระบุที่อยูของคําอธิบายโครงสราง (รูปแบบ) การกําหนดเงื่อนไขในการรองขอขอมูล เชน
กําหนดวารองรับเงื่อนไขในการสืบคนเฉพาะ 3 พารามิเตอร (ตัวแปร) คือ รองรับการสืบคนจากชื่อ จากคา
พิกัด จากประเภทของเหตุการณ เปนตน นอกจาก REQUESTSCHEMA จะกําหนดรายชื่อของตัวแปรแลว
ยังสามารถกําหนดชนิดขอมูลของตัวแปรแตละตัว ชวงคาของตัวแปรที่ยอมรับได คําอธิบายประกอบ รวม
ไปถึงรายละเอียดอื่นใดที่เปนประโยชน ทั้งนี้เพื่อใหผูที่รองขอขอมูลสามารถเขาใจไดมากที่สุดถึงตัวแปร
และเงื่อนไขในการเชื่อมตอเพื่อดึงขอมูลที่ตรงตามความตองการของตน
นอกจากนี้ ขอมูลแตละชุดไมจําเปนต องมีเงื่อนไขสําหรั บรองรั บการสืบคนข อมูลเหมือนกั น โดยผูที่จ ะ
พัฒนาระบบใหบริการสารสนเทศควรมีการอธิบายความหมายของพารามิเตอรแตละตัวและคาที่เหมาะสม
เพื่อใหผูรองขอเรียกดูและทราบไดวาจะตองพัฒนาโปรแกรมคอมพิว เตอรและจัดสงชุดของพารามิเตอร
สําหรับกําหนดเงื่อนไขการรองขอขอมูลอยางไรใหมีโครงสรางถูกตองตามที่ผูใหบริการกําหนด
คําอธิบายโครงสรางของ REQUESTSCHEMA อาจจัดทําในรูปของเคารางเอ็กซเอ็มแอลหรือคูของกุญแจ
กับคา โดยตัวอยางของทั้งสองกรณีแสดงอยูในภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค.
RESPONSIBLEPARTY
ทุกครั้งที่มีการเผยแพรชุดขอมูล ควรมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานผูรับผิดชอบขอมูลดวย โดยคํา
วา “รับผิดชอบ” ในที่นี้อาจเปนไดทั้ง ผูจัดทํา ผูเผยแพร ผูขาย นายหนา หรือเจาของลิขสิทธิ์
RESPONSIBLEPARTY นั้ น ประกอบด ว ยสว นย อย ๆ หลายส ว น ทั้ งนี้ แนะนํ าใหจั ด โครงสร า งตาม
มอก. 19115 [8] ในหมวด CI_ResponsibilityParty
โครงสรางของ CI_ResponsibilityParty (ตัดบางสวนมาจาก มอก. 19115) แสดงอยูในรูปที่ 3 ในลักษณะ
ของแผนภาพชั้นยูเอ็มแอล (UML Class Diagram) ทั้งนี้ผูจั ดทําข อมูล RESPONSIBLEPARTY อาจไม
จําเปนตองจัดทําทุกรายการตามที่ปรากฏในรูปที่ 3 แตควรจัดทําใหสมบูรณที่สุด เพื่อประโยชนของผูนํา
ขอมูลไปใชงานและการอางอิง (อยางนอยควรประกอบดวย ชื่อหนวยงาน ฝาย และแผนก ที่รับผิดชอบ)
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METADATA
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้สนับสนุนใหมีการสรางคําอธิบายขอมูล กํากับชุดขอมูลไวดวย ทั้งนี้เพื่อ
บงบอกใหผูร องขอสารสนเทศสามารถทราบถึงคุ ณลัก ษณะต าง ๆ ของชุด ข อมูล เพื่อใชประกอบการ
พิจารณานําไปประยุกตใช
ในบางครั้งผูใหบริการสารสนเทศไมไดเปนผูจัด ทําหรื อรับผิดชอบผลิต ขอมูลโดยตรง เพียงแตเปนผูนํ า
ขอมูลจากผูรับผิดชอบมาพัฒนาเปนระบบใหบริการอัตโนมัติหรือพัฒนาเปนบริการตอยอดอีกตอหนึ่ง ใน
กรณีดังกลาว รายการที่ประกอบกันขึ้นเปนคําอธิบายขอมูลนั้น อนุญาตใหผูพัฒนาออกแบบไดตามความ
เหมาะสม (เทาที่จะทราบหรือรวบรวมได) โดยมุงใหผูนําไปใช (ในที่นี้หมายถึงผูรองขอสารสนเทศ) เกิด
ความเขาใจตัวขอมูลเปนสําคัญ ตัวอยางรายการคําอธิบายมีดังนี้
- ประเภทและคุณสมบัติของตัวรับรูที่ใชในการเก็บหรือตรวจจับขอมูล
- พื้นที่ที่ครอบคลุม โดยอาจระบุดวยขอบเขตการปกครอง ประเภทถนน
- รูปแบบ (format) และคุณ สมบัติ ขอมูลที่จั ดเก็บ จัดสง เชน รูปแบบไฟล (file format) ความละเอีย ด
ความถี่การบันทึก หรือการบีบอัดขอมูล
- ลักษณะการประมวลผลขอมูล เชน ขั้นตอน กรรมวิธีและวิธีการประมวลผล เครื่องมือที่ใชตลอดจนการ
ตรวจสอบความถูกตอง
- การระบุถึงคุณภาพของขอมูล เชน ระดับความถูกตองของขอมูล ความนาเชื่อถือ ระดับความสามารถ
หรือความเปนไปไดที่จะใหบริการไดอยางตอเนื่อง
ตัวอยางรายการคําอธิบายขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาไดจากขอแนะนําดานการเฝาสังเกตการจราจร (Traffic
Monitoring Guide [4])
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รูปที่ 3 โครงสรางของ CI_ResponsibilityParty จาก มอก. 19115

6. การปฏิบัติการในการรองขอและใหบริการสารสนเทศจราจร
6.1

กลาวนํา
หากผูรองขอสารสนเทศจราจรยังไมทราบรายละเอียดและคุณสมบัติของสารสนเทศที่กําลังจะรองขอ ควร
เริ่ มต น โดยการเรี ย กดู ค วามสามารถในการใหบริ ก ารและรายละเอีย ดคุ ณ สมบัติ ชุด ข อ มูลต าง ๆ ด ว ย
REQUEST ที่กําหนดคาเปน “GetCapabilities” กอน (รายละเอียดอยูในขอ 5.)
เมื่อผูรองขอสารสนเทศจราจรพิจารณาแลววาคุณสมบัติของชุดขอมูลที่มีใหบริการนั้นตรงกับความตองการ
เบื้องตน จึงทําการเชื่อมตอระบบและรองขอสารสนเทศจราจรตอไป
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6.2

การรองขอบริการสารสนเทศจราจร
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหผูใหบริการสารสนเทศทําการพัฒนาบริการสําหรับรองรับการ
รองขอดังกลาว ซึ่งบริการนี้เรียกวา การปฏิบัติการรองขอบริการสารสนเทศจราจร (getTrafficInfo()) การ
ปฏิบัติ การดั งกลาวควรมีความสามารถขั้นต่ํ าดังแสดงในรูปที่ 4 และรายการขอมูลสําหรับติ ดตอสื่อสาร
รับสงขอมูลอยางนอยตามตารางที่ 4

รูปที่ 4 ชั้นที่เกี่ยวของกับปฏิบตั ิการในการรองขอและใหบริการสารสนเทศจราจร
ในรู ปที่ 4 แสดงชั้น 4 ชั้น คื อ (1) TrafficRequest (2) PreambleParam (3) GetTrafficParam และ (4)
ErrorMessage โดย TrafficRequest บรรจุการปฏิบัติการที่ชื่อ getTrafficInfo() ซึ่งทําหนาที่ตอบรับการรอง
ขอขอมูล
ชั้น PreambleParam บรรจุ ลั ก ษณะประจํ าเบื้ อ งต น ที่ใ ช สํ าหรั บส ง ไปยั ง ผูใ ห บ ริ ก ารเพื่ อ ให ท ราบถึ ง
คุณลักษณะเบื้องตนของการปฏิบัติการ นอกจากนี้ PreambleParam ยังมีลักษณะประจําชื่อ criteria ซึ่งมีชนิด
ขอมูลเปน GetTrafficParam
ชั้น GetTrafficParam เปนชั้นซึ่งทําหนาที่นิ ยามหรือแสดงลัก ษณะประจําที่ประกอบเปนชุด พารามิเตอร
สําหรับกําหนดเงื่อนไขในการรองขอขอมูล จากรูปที่ 4 จะเห็นวาชั้น GetTrafficParam เปนชั้นวาง ๆ ยังมิได
กําหนดลักษณะประจําเอาไวเนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดใหผูพัฒนาการใหบริการ
ทําหนาที่กําหนดพารามิเตอรตาง ๆ ดวยตนเอง อยางไรก็ตามการกําหนดพารามิเตอรตาง ๆ ตองสอดคลอง
กับคํ าอธิบายโครงสราง (รู ปแบบ) การกําหนดเงื่อนไขในการร องขอข อมูลที่ประกาศไวต ามนิย ามของ
RequestSchema (ดูขอ 5.4) สําหรับความหมายของพารามิเตอรตาง ๆ ของชั้น PreambleParam อธิบายไวใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 พารามิเตอรสําหรับการรองขอบริการสารสนเทศจราจร
ชื่อพารามิเตอร : ชนิดขอมูล
VERSION : String

การบังคับใช
บังคับ

SERVICE : String
NAME : String
REQUEST : String
LOCVERSION : String
REVISION : String
CRITERIA : GetTrafficParam

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

ชื่อเต็ม / คําอธิบาย
Version / ตัวเลขหรือตัวอักษรแสดงรุนของ GetTrafficInfo ที่
ใหบริการ
Service / ชื่อบริการที่ตองการเรียกใช ในที่นี้มีคาเปน “WTS”
Name / ชื่อชุดขอมูล
Request / ชื่อชนิดการรองขอ ในที่นี้มีคาเปน “GetTrafficInfo”
Location version / รุนของตําแหนงอางอิง
Revision / รุนของชุดขอมูล
Criteria / ชุดของพารามิเตอรที่ใชกําหนดเงื่อนไขขอมูลที่
ตองการ

VERSION
เมื่อมีการปรับปรุงปฏิบัติการสอบถามความสามารถในการใหบริการ (getTrafficInfo()) ควรมีการระบุ
หมายเลขรุนกํากับดวยทุกครั้ง เพื่อชวยใหผูรองขอและผูใหบริการสารสนเทศสามารถตกลงและเขาใจรุน
ของมาตรฐานที่ตรงกัน หมายเลขรุน ควรประกอบดวยจํานวนเต็มบวก 3 ชุด เขียนคั่นดวยมหัพภาค โดย
เขีย นในรูปแบบ "X.Y.Z" จํานวนเต็ม Y และ Z ไมควรมากกว า 99 ทั้งนี้ รุนปจจุบันคื อ 1.0.0 โดยการ
เปลี่ยนแปลงตัวเลขในแตละชุดมีความหมายดังนี้
ชุดที่ 1 (X) หมายถึง จะถูกเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับปรุงความสามารถหลัก ๆ เชน แนวคิดหลักหรือ
กระบวนการทํางานของปฏิบัติการฯ การปรับปรุงดังกลาว เชนมีการเปลี่ยนแปลง
REQUESTSCHEMA หรื อ DATASCHEMA ซึ่ งการปรั บ ปรุ งดั ง กล าวทํา ให
โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ฝงผูร องขอ ไมสามารถทํางานดึงข อมูลได ตามปกติอีก
ต อ ไป การปรั บ ปรุ ง นี้ ไ ม จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การทํ า งานที่ ส อดคล อ งกั บ การ
ปฏิบัติการฯ รุนกอนหนา
ชุดที่ 2 (Y) หมายถึง มีการปรับปรุงความสามารถตาง ๆ ใหมากขึ้น เชน รองรับรูปแบบการรองขอขอมูล
ที่ ม ากขึ้ น สามารถตรวจสอบความผิ ด พลาดต า ง ๆ ได ดี ขึ้ น แต ต อ งรองรั บ
ความสามารถและทํางานเขากันไดกับการปฏิบัติการฯ รุนกอนหนาดวยและตองไม
กระทบกับการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ฝงผูรองขอ
ชุดที่ 3 (Z) หมายถึง มีก ารปรั บ ปรุ ง ความผิด พลาดในรายละเอีย ด (ที่ ไมก ระทบกั บการทํ างานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ฝงผูรองขอ) เพื่อใหการปฏิบัติการฯ สามารถใหบริการ
ไดผลดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ตัวเลขดังกลาวอาจเวนหรือละบางตัวก็ได (เชนจากเลข 1 แลวกระโดดไปใชเลข 5 เปนตน) และเลขบาง
ตัวอาจสงวนไวใชสําหรับรุนที่อยูในระยะทดสอบ ทั้งผูใหบริการและผูรองขอไมจําเปนตองรองรับทุกรุนที่
เคยประกาศใช แตอยางนอยผูใหบริการควรสนับสนุนมากกวา 1 รุน
SERVICE
เพื่อใหผูใหบริการสามารถทราบไดวาผูรองขอบริการตองการบริการใด ควรมีการระบุชื่อของบริการดวย
โดยในที่นี้ใชชื่อเปน Web Traffic Information Service (WTS) มีความหมายคือ เปนบริการประเภทเว็บ
เซอรวิส แตไดรับการออกแบบในรายละเอียดสําหรับนํามาใชในขอบเขตการเผยแพรสารสนเทศการจราจร
หมายเหตุ

ในอนาคตหากมีชนิดของบริการอื่นเพิ่มเติม (นอกจาก WTS) ในสวนของ SERVICE อาจสามารถกําหนดให
รองรับอยางอื่นเพิ่มไดดวย

NAME
ในการรองขอขอมูลแตละครั้ง ผูรองขอตองระบุวาตองการชุดขอมูลชื่อใด (NAME) โดยชื่อชุดขอมูลนี้ตอง
สอดคลองตามรายการชื่อชุดขอมูลที่ประกาศอยูภายใต DATASOURCE ตามรายละเอียดความสามารถใน
การใหบริการ (ดูการอธิบายเกี่ยวกับ DATASOURCE ในขอ 5.4)
REQUEST
ชื่อชนิดการรองขอ (REQUEST) ในที่นี้มีคาเปน “GetTrafficInfo” และในอนาคตอาจมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
ใหรองขอได โดยผูใหบริการตองไปปรับแกเนื้อหาใน CapabilityInfo ที่จะตอบกลับจากกระบวนการ
GetCapabilities ดวย เพื่อใหผูรองขอทราบไดวามีบริการใดเพิ่มเติมเขามาบาง
LOCVERSION
LOCVERSION ในที่นี้ยอมาจาก Location version เนื่องจากขอมูลจราจรหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับการจราจร
ตองการอธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเสนทางหรือถนนเปนหลัก ดังนั้น ขอมูลจราจรทุกรายการ
ตองอางอิงไปยังรุนของที่ตั้งอางอิงที่ตองการ (ดูรายละเอียดใน มอก. 2604 เลม 2)
REVISION
รหัสกํากับรุนของชุดขอมูลที่ใหบริการเพื่อใชสําหรับอางอิงในการรองขอ คาของ REVISION อาจเปน
ตัวเลขหรือตัวอักษร หรือทั้งสองอยางผสมกันก็ได โดยจุดประสงคเพื่อใชกํากับหรือตรวจสอบวามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ DATASOURCE แตละชุดที่ใหบริการหรือไม ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
DATASOURCE
ใด ๆ ผู ใ ห บ ริ ก ารสารสนเทศต อ งทํ า การปรั บ เปลี่ ย นคา REVISION
ภายใต
DATASOURCE นั้นดวย โดยใหเปลี่ยนในลักษณะที่สื่อวามีความใหมกวา REVISION ที่เปนอยูเดิมกอน
เปลี่ยนแปลง เชน กําหนดคา REVISION เปนตัวเลข แลวใชวิธีเพิ่มคาตัวเลขขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
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CRITERIA
เปนชุดของพารามิเตอรซึ่งไดรับการจัดโครงสราง รูปแบบ และกําหนดคาสําหรับตัวแปรตาง ๆ ตามเกณฑที่
อธิบายอยูใน REQUESTSCHEMA เพื่อสงตอใหฝงผูใหบริการนําไปประมวลผล หรื อสืบคนขอมูลซึ่งมี
คุณลักษณะตรงตามที่ผูรองขอตองการ
6.3

การตอบกลับ (ใหบริการ) ขอมูลจราจร
เมื่อผู ใ หบ ริ ก ารสารสนเทศได รั บ คํ าร องขอพร อมทั้ งเงื่อ นไขต าง ๆ อย า งครบถว นและถูก ต องแลว ผู
ใหบริการสารสนเทศจะประมวลผลคํารองขอนั้น โดยควรมีการกําหนดเกณฑสําหรับเนื้อหาและโครงสราง
การเขารหัสไวดวย เพื่อใหผูรับสามารถนําไปประมวลผลไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เกณฑดังกลาวควรเปนไป
ตามขอกําหนดของ มอก. 2604 เลม 3 “การเขารหัสเหตุการณและสารสนเทศสภาพจราจร [9]” ซึ่งไดรับการ
ออกแบบไวและมีความเชื่อมโยงกันกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ดวย

7. การรายงานขอความผิดพลาด (Error Message)
ในบางกรณีเมื่อดําเนินการประมวลผลใด ๆ ตอคํารองขอจากผูรองขอสารสนเทศ อาจตรวจพบขอผิดพลาดบางอยาง
ซึ่งทําใหไมสามารถใหบริการได ในการนี้ควรมีการตอบกลับเพื่อแจงขอความผิดพลาดใหผูรองขอทราบดวย โดย
อาจจะกําหนดรหัสและความหมายของขอความผิดพลาดขึ้นเพื่อใชสําหรับติดตอระหวางกัน
จากรูปที่ 4 ไดแสดงชั้นไว 1 ชั้น ชื่อ “ErrorMessage” ซึ่งเตรียมไวกรณีที่ตองมีการรายงานขอความผิดพลาดจากการ
ใหบริ ก ารหรื อจากกระบวนการ มาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมนี้ อนุ ญ าตใหผูพัฒ นาระบบสามารถจั ด ทํา
รายละเอียดของ “ErrorMessage” เพิ่มเติมไดเอง
สําหรับเนื้อหาในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไดแสดงการรายงานขอความผิดพลาดดังกลาวไวโดยคราว ๆ
เพื่อความเขาใจเบื้องตนเทานั้น ผูพัฒนาระบบไมจําเปนตองดําเนินการตามที่กลาวไวในขอนี้ทั้งหมด และอาจมีการ
ดําเนินการที่มากกวาที่ไดกลาวไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ก็ได
การรายงานข อความผิดพลาดแบงออกเปนกลุมตามขั้ นตอนการทํางานได 2 ขั้น ตอนคื อ ขั้น ตอนการสอบถาม
ความสามารถในการใหบริการ และขั้นตอนการรองขอและใหบริการสารสนเทศ
ผูพัฒ นาระบบควรได มีก ารสร า งสว นสําหรั บรองรั บความผิด พลาดในทั้ง 2 ขั้ น ตอนที่อาจเกิ ด ขึ้ น นี้ ด ว ย โดย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้อนุญาตใหผูพัฒนาระบบสามารถออกแบบรูปแบบการรายงานขอความผิดพลาด
ไดเองตามความเหมาะสม เนื่องจากขอความผิดพลาดดังกลาวอาจแปรเปลี่ยนไปตามรายละเอียดการออกแบบและ
พัฒนาระบบเฉพาะของแตละรูปแบบ โดยตัวมาตรฐานจะกลาวเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่ควรคํานึงถึงเทานั้น เชน
 แจงแกผูรองขอสารสนเทศวาระงับการใหบริการชั่วคราว พรอมทั้งสาเหตุ
 แจงใหผูรองขอสารสนเทศทราบเมื่อเกิดปญหาการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลบางแหลง
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 แจงใหผูรองขอสารสนเทศทราบวาพารามิเตอรที่สงมายังผูใหบริการสารสนเทศไมถูกตองตามขอกําหนด
 แจงปฏิเสธการใหบริการกรณีผูรองขอสารสนเทศไมไดรับอนุญาตใหรับบริการนี้
ผูใหบริการสารสนเทศควรมีการจัดทําคําอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของการรายงานขอความผิดพลาดเอาไวดวย
พรอมทั้งประกาศใหผูรองขอทราบกอนเริ่มการทํางานจริง
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางเคารางขอมูล (Data Schema) ของขอมูลสภาพจราจรที่ตอบกลับ
ผูใหบริการสารสนเทศสามารถเขียนอธิบายโครงสรางของขอมูลจราจรที่จะใหบริการได โดยรูปแบบหนึ่งที่แนะนํา
คือ เอ็กซเอ็มแอลซึ่งเปนที่นิยมสําหรับสงขอมูลตามมาตรฐานเว็บเซอรวิส
สําหรับโครงสรางของขอมูลที่จะเผยแพรนั้นในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เรียกวาเคารางขอมูลดังตัวอยาง
ที่แสดงอยูดานลาง ซึ่งเปนเคารางเอ็กซเอ็มแอลซึ่งเขียนขึ้นตามกฎเกณฑที่ประกาศโดยสมาคมเวิลดไวดเว็บ [5, 6]
<!-- ************************************************** -->
<!-- *************** 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 สวนยอย (Element) ชื่อ TrafficStatus ประกอบดวย สวนยอย 3 สวน คือ LinkId Status และ
Direction ในสวนยอย Direction ประกอบดวย สวนยอยอีก 2 ตัวคือ From และ To ซึ่งจัดเก็บขอมูลชนิดสายอักขระ
และใชสําหรับบงบอกวาเปนทิศทางใดโดยอางอิงกับทางแยก เชน จาก แยกหนึ่งถึงอีกแยกหนึ่ง
สําหรับ LinkId นั้นใชสําหรับจัดเก็บรหัสประจําตัวของชวงถนน และ Statusใชสําหรับจัดเก็บสถานะสภาพจราจร
ของชวงถนนนั้น ๆ
ตัวอยางของเคารางขอมูลนี้เขียนขึ้นโดยดัดแปลงมาจากขอมูลสภาพจราจรในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอลที่ไดจัดทําและ
เผยแพรอยูในรายงานประกอบโครงการการบริการการแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับระบบการจราจรอัจฉริยะ [7]
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ภาคผนวก ข.
ตัวอยางคูของกุญแจกับคาสําหรับสงพารามิเตอรเพื่อรองขอขอมูลสภาพจราจร
การติดตอสงขอมูลหรือคาพารามิเตอรระหวางผูใหบริการและผูรับบริการนั้นนอกจากจะสงในรูปแบบของเอกสาร
เอ็ก ซเอ็มแอลแลว การสงค าพารามิเตอร ยังสามารถสงในรู ปแบบที่เรี ยกว าคู ข องกุ ญ แจกั บค าได ด ว ย โดยจะมี
ลักษณะเปนการสงสายอักขระของชื่อพารามิเตอรและคาของพารามิเตอรเปนคู ๆ แลวสงไปดวยกัน ดังเชนในกรอบ
ที่ปรากฏดานลาง
http://someurl.com/get_traffic_info.php?
radius=500&lat=102.5124&long=87.2564&severity=high

รูปแบบของคูของกุญแจกับคาซึ่งปรากฏในกรอบนั้นเปนรูปแบบที่ใชสําหรับสงขอมูลผานเกณฑวิธีขนสงขอความ
หลายมิติ (HyperText Transfer Protocol) โดยกํากับตอทายไปกับยูอารแอลที่ผูสงตองการจะสงพารามิเตอรไปใหยู
อารแอลปลายทางดังกลาวทําหนาที่ประมวลผล
รหั ส ดั ง กล า วตี ค วามได ว า ต อ งการส ง พารามิ เ ตอร 4 ตั ว พร อ มค า ไปยั ง โปรแกรมฝ ง เครื่ อ งแม ข า ยที่ ชื่ อ
get_traffic_info.php ดังนี้
ชื่อพารามิเตอร

คาที่สง

radius

500

lat

102.5124

long

87.2564

severity

high

ทั้งนี้ความหมายของพารามิเตอรและรูปแบบคาหรือขอมูลที่จะใชสงไปมานั้น ทั้งผูรับและผูสงขอมูลตองตกลงกัน
ไวกอนลวงหนา
หมายเหตุ

ตามขอกําหนดของเกณฑวิธีขนสงขอความหลายมิติ [1]
1. เครื่องหมาย “?” เปน สัญลักษณ ที่ใชสําหรับคั่นระหวางชื่อโปรแกรมที่ฝงเครื่องแมขายซึ่งทําหนาที่ ประมวล
พารามิเตอรที่รับมา
2. เครื่องหมาย “&” เปนสัญลักษณที่ใชสําหรับคั่นระหวางพารามิเตอรแตละตัว
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ภาคผนวก ค.
ตัวอยางเคารางสําหรับรองขอ (Request Schema)
ผูใหบริการสารสนเทศสามารถเขียนอธิบายโครงสรางของขอมูลจราจรที่จะใหบริการได โดยรูปแบบหนึ่งที่แนะนํา
คือเคารางเอ็กซเอ็มแอลซึ่งเปนที่นิยมสําหรับสงขอมูลตามมาตรฐานเว็บเซอรวิส
ในที่นี้เมื่อโครงสรางขอมูลดังกลาวเปนการกําหนดพารามิเตอรสําหรับการรองขอขอมูล ผูใหบริการสารสนเทศ
สามารถเขียนอธิบายขอมูลดังกลาวในรูปแบบเคารางเอ็กซเอ็มแอลไดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เรียก
คําอธิบายโครงสรางดังกลาววาเคารางสําหรับรองขอ ดังตัวอยางที่แสดงอยูดานลาง ซึ่งเขียนขึ้นตามกฎเกณฑที่
ประกาศโดยสมาคมเวิลดไวดเว็บ [5, 6]
<!-- ************************************************** -->
<!-- ************* 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>

เคารางสําหรับรองขอดังกลาวสามารถตีความไดวาการรองขอประกอบดวยพารามิเตอร 4 ตัว ไดแก Radius Lat
Long และ Severity ตามลําดับ โดย Severity จะมีคาได 3 แบบคือ “high” “medium” และ “low”
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