




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑) กภช. ๑๙๑๐๓ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรประยุกต์ใช้ภำษำโครงร่ำงเชิงแนวคิด 
(Conceptual schema language) 

๒) กภช.๑๙๑๐๖ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมำตรฐำนโพรไฟล์ของภูมิสำรสนเทศ (Profiles) 
๓) กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงพ้ืนที่ (Spatial schema)  
๔) กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงเวลำ (Temporal schema) 
๕) กภช.๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ (Rules 

for application schema) 
๖) กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรเข้ำรหัส (Encoding) 
๗) กภช.๑๙๑๒๕-๒ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศรูปลักษณ์ทำงภูมิสำรสนเทศ(Simple feature 

access – Part ๒ : SQL option) 
๘) กภช.๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับแสดง

เส้นทำงและกำรน ำร่อง (Multimodal Routing and Navigation) 
๙) กภช.๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ (Procedures 

for registration of geographical information items)  
๑๐) กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงส ำหรับระบบส ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศที่ประกำศโดย

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑๐.๑) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๑ 
๑๐.๒) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

โครงร่างเชิงพื้นที่  
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง โครงร่ำงเชิงพ้ืนที่ ก ำหนดขึ้นโดยอ้ำงอิง 
ISO19107: 2003 Geographic information - Spatial schema โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิ
สำรสนเทศ “สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - โครงร่ำงเชิงพ้ืนที่” ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้  เป็นกำรก ำหนดกรอบแนวคิดส ำหรับกำรอธิบำยและกำรจัดด ำเนินกำร 
(Manipulating) คุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ของรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ กำรวำงมำตรฐำนในเรื่องนี้จะเป็นหลักส ำคัญ
ส ำหรับมำตรฐำนสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์อ่ืนๆ คุณลักษณะเชิงพ้ืนที่จะถูกอธิบำยด้วยข้อมูลอรรถำธิบำยเชิง
พ้ืนที่หนึ่งค่ำหรือมำกกว่ำ โดยค่ำข้อมูลอรรถำธิบำยถูกก ำหนดด้วยคลำส Geometric Object หรือคลำส 
Topological Object 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพ่ือเป็นคู่มือส ำหรับ 
- กำรอธิบำยควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของข้อมูลเชิงพ้ืนที่  2 กลุ่มคือ ข้อมูลทำงเรขำคณิต  

(geometric data) และข้อมูลทำงโทโปโลยี (topological data)  
- ก ำหนดข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือแสดงรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ 

 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
- รูปแบบของข้อมูลและควำมสัมพันธ์ 

 ข้อมูลทำงเรขำคณิต (geometric data) 
 ข้อมูลทำงโทโปโลยี (topological data) 

- กำรจ ำลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบเวกเตอร์ส ำหรับใช้แสดงวัตถุทำงภูมิศำสตร์ (geographic objects) 
 

เป้ำหมำยของมำตรฐำนนี้คือ น ำไปใช้ในกำรก ำหนดผังเค้ำร่ำงเชิงพ้ืนที่เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
แสดงรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ ซึ่งจะจ ำลองข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบเวกเตอร์ส ำหรับใช้แสดงวัตถุทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographic objects) และตัวปฏิบัติกำรเชิงพ้ืนที่ (spatial operators) ที่จ ำเป็นส ำหรับใช้เพ่ือจัดด ำเนินกำร 
(manipulate) วัตถุทำงภูมิศำสตร์ โดยประเภทของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่หลำกหลำยถูกก ำหนดขึ้นโดยใช้เซตของ
แบบจ ำลองเชิงมโนทัศน์ของ UML โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรจัดหำ และกำร
บ ำรุงรักษำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตมำตรฐำนนี้ ได้แก่ กำรอธิบำยคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ของรูปลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์
และเซตของกำรปฏิบัติกำรเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับผังเค้ำร่ำงเหล่ำนี้ โดยบังคับใช้กับเรขำคณิตและโทโปโลยีแบบ
เวกเตอร์ที่มีไม่เกิน 3 มิติมำตรฐำนสำกลฉบับนี้ก ำหนดกำรปฏิบัติกำรเชิงพ้ืนที่มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรเข้ำถึง  
(access) ก ำ ร สื บ ค้ น  (query) ก ำ ร จั ด ก ำ ร  (management) ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล  (processing) แ ล ะ                  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (data exchange) ของสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับวัตถุเชิงพ้ืนที่ (ทำงเรขำคณิตและ
โทโปโลยี) ที่มีมิติทำงโทโปโลยีไม่เกิน 3 มิต ิซึ่งฝั่งตัวในปริภูมิพิกัดไม่เกิน 3 แกน  
 

มำตรฐำนนี้มีส่วนงำน หรือองค์กรที่สำมำรถใช้ได้ดังนี้ 
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง/องค์กร  กำรใช้งำน 

Developers of GIS products 
ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of GIS application systems 
ผู้พัฒนำระบบกำรประยุกต์ใช้ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Producers/ suppliers of geographic data 
ผู้ผลิตและจัดหำข้อมูล GIS 

 

Users of geographic data and GIS 
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) 

 
 

 
 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาํรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 

“Geographic information - Spatial schema” 
 
 
 
 
 

เสนอ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 
 

โดย 
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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เอกสารสรุปยอ (Fact sheet) ก 

เอกสารสรุปยอ (Fact sheet) 
มาตรฐาน ISO 19107 ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial Schema) 

 

มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติเกี่ยวกับผังเคารางกรอบแนวคิดสําหรับการอธิบายและการ
จัดดําเนินการ (manipulating) คุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตร การวางมาตรฐาน
ในเร่ืองนี้จะเปนหลักสําคัญสําหรับมาตรฐานสารสนเทศทางภูมิศาสตรอ่ืนๆ  คุณลักษณะเชิงพื้นที่
จะถูกอธิบายดวยขอมูลอรรถาธิบายเชิงพื้นที่หนึ่งคาหรือมากกวา โดยคาขอมูลอรรถาธิบายถูก
กําหนดดวยคลาส GM_Object หรือคลาส TP_Object 

เรขาคณิตบัญญัติ เกี่ยวกับวิธีการพรรณนาเชิงปริมาณโดยใชพิกัดและฟงกชันทาง
คณิตศาสตรใหกับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณ ซ่ึงประกอบดวยมิติ (dimension) ตําแหนง 
(position) ขนาด (size) รูปราง (shape) และการกําหนดทิศทาง (orientation)  ฟงกชันทาง
คณิตศาสตรที่ใชอธิบายเรขาคณิตของวัตถุขึ้นอยูกับประเภทของระบบพิกัดอางอิงที่ใชกําหนด
ตําแหนงเชิงพื้นที่   เรขาคณิตเปนลักษณะของสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพียงหนึ่งเดียวที่
เปล่ียนแปลง เมื่อสารสนเทศถูกแปลง (transform) จากระบบอางอิงทางภูมิมาตรศาสตร (geodetic 
reference system) หรือระบบพิกัดหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง  

ในขณะเดียวกัน โทโปโลยีบัญญัติเกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปทางเรขาคณิตที่คงอยูไม
แปรเปลี่ยน ถาปริภูมิถูกแปลงรูปรางอยางยืดหยุนและตอเนื่อง ตัวอยางเชน เมื่อขอมูลทางภูมิศาสตร
ถูกแปลงจากระบบพิกัดหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง ภายใตบริบทของสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
โทโปโลยีถูกใชเพื่ออธิบายสภาวะการเชื่อมตอของกราฟ n มิติ โดยมีคุณสมบัติคือ การไม
แปรเปลี่ยนภายใตการแปลงอยางตอเนื่องของกราฟ  การคํานวณทางโทโปโลยีใหสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาวะการเชื่อมตอของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่สามารถจัดสรางจากเรขาคณิตปฐมฐาน 

ตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Spatial operators) คือ ฟงกชันและกระบวนงานที่ประกอบดวย  
การใชงาน การสืบคน การดัดแปลง หรือการลบวัตถุเชิงพื้นที่  มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนด
อนุกรมวิธาน (taxonomy) ของการปฏิบัติการเหลานี้เพื่อสรางมาตรฐานสําหรับคํานิยามและการทํา
ใหเกิดผลของการปฏิบัติการ 

ผังเคารางเชิงมโนทัศนที่ ถูกกําหนดมาตรฐานสําหรับคุณลักษณะเชิงพื้นที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางภูมิศาสตรในระหวางกลุมการประยุกต  ผังเคาราง
เหลานี้จะถูกนํามาใชโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและนักพัฒนาซอฟทแวรและผูใชงาน
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่ ซ่ึงเขาใจไดงายอยางคงเสนคงวา 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
 Geographic information – Spatial schema 



เอกสารสรุปยอ (Fact sheet) ข 

 ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial schema) เปนมาตรฐานเพื่ออธิบายเรขาคณิตและโทโปโลยีของ
สารสนเทศภูมิศาสตร  มาตรฐานประกอบดวยคํานิยามอยางละเอียดของมูลฐานทางเรขาคณิตที่
ตองการใชเพื่อสรางเซตขอมูลทางภูมิศาสตร  ในผังเคารางเชิงพื้นที่มีการกําหนดวิธีการเพื่ออธิบาย
ตําแหนงของมูลฐาน ทางเรขาคณิตประกอบดวยคาพิกัด เชน x y และ z  ที่เรียกวา DirectPosition 
ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบพิกัดอางอิงของเซตขอมูลและมิติของ DirectPosition 
 ในมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่มีโครงสรางอยางละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่แบบเวกเตอร 
(vector spatial data) เพื่อใชแสดงวัตถุทางภูมิศาสตร (geographic objects) และตัวปฏิบัติการ 
เชิงพื้นที่ที่จําเปนสําหรับใชเพื่อจัดดําเนินการวัตถุทางภูมิศาสตร  ประเภทของขอมูลเชิงพื้นที่ที่
หลากหลายถูกกําหนดขึ้นโดยใชเซตของแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ UML (แผนภูมิของแพคเกจ
และแผนภูมิของคลาส)  ผังเคารางเชิงพื้นที่อธิบายขอแตกตางของ 2 กลุมพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที ่
ประกอบดวย ขอมูลทางเรขาคณิต (geometric data) และขอมูลทางโทโปโลยี (topological data) 
โดยขอมูลทางเรขาคณิตแบงออกเปนรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (geometric primitives)  
การรวมกลุมทางเรขาคณิต (geometric aggregates) และรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (geometric 
complexes) 
 รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (geometric primitives) สอดคลองกับคลาสพื้นฐานของขอมูล
เชิงพื้นที่ที่ไมสามารถแยกยอยเปนรูปปฐมฐานที่งายกวาไดอีก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผังเคารางเชิงพื้นที่
นําไปสูการกําหนดรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 4 ประเภท ประกอบดวย คลาส GM_Point (จุด) คลาส 
GM_Curve (เสนโคง) คลาส GM_Surface (พื้นผิว) และคลาส GM_Solid (รูปทรงตัน) (ภาพที่ 1) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตสนับสนุนเซตของการปฏิบัติการ (operations) อยางละเอียดที่ถูกกําหนด
ผ านคลาสของวัต ถุไปยั งคลาสที่ ได รับการสืบทอด  เ ชน  การปฏิบั ติ ก าร  “ mbRegion” 
“representativePoint” “boundary” และ “isSimple” เปนตน  การทําใหเกิดผลของการปฏิบัติการ
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบตราบใดที่การปฏิบัติการนั้นสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของการปฏิบัติการ  ตัวอยางเชน การปฏิบัติการ “representativePoint” สงคืนคาตําแหนง (จุด) ที่
ตองอยูบนวัตถุ  รูปแบบการจําแนกตําแหนงอาจแปรผันจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งตราบใดที่
จุดยังคงอยูบนวัตถุ 
 การรวมกลุมทางเรขาคณิตประกอบดวย ประเภทของวัตถุทางเรขาคณิตทุกประเภท  
(รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต การรวมกลุมทางเรขาคณิตและรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต) แตอยางไรก็
ตาม แบบพิเศษของการรวมกลุมเกิดจากการรวมของรูปปฐมฐานที่เหมือนกัน ซ่ึงประกอบดวย
คลาส GM_MultiPoint คลาส GM_MultiCurve คลาส GM_MultiSurface และคลาส 
GM_MultiSolid โดยถูกสรางจากคลาส GM_Point คลาส GM_Curve คลาส GM_Surface, และ
คลาส GM_Solid ตามลําดับ (ภาพที่ 2) 
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ที่มา: Brodeur and Masse (2001) 

ภาพที ่1 รูปปฐมฐานทางเรขาคณติ (Geometric primitives) 

 

ที่มา: Brodeur and Masse (2001) 

ภาพที่ 2  การรวมกลุมทางเรขาคณติ (Geometric aggregates) 
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 รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (geometric complexes) เปนเซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตซึ่ง
มีพื้นที่ภายใน (interior) ไมเชื่อมติดกัน (disjoint)  รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตรวมรูปปฐมฐานของมิติ
ที่เล็กกวา ซ่ึงเปนขอบเขตของรูปปฐมฐานลําดับแรก (ยกเวนสําหรับจุด)  
 รูปเชิงซอนเปนรูปเรขาคณิตมีคุณสมบัติเหมือนกันกับรูปปฐมฐานที่ถูกอางอิงในลักษณะ
ของสวนประกอบ (composite)  สวนประกอบทางเรขาคณิตของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตแบง
ออกเปน 4 ประเภท (ภาพที่ 3) คือ คลาส GM_CompositePoint คลาส GM_CompositeCurve คลาส 
GM_CompositeSurface และคลาส GM_CompositeSolid  โดยที่คลาส GM_CompositePoint คลาส 
GM_CompositeCurve คลาส GM_CompositeSurface และ คลาส GM_CompositeSolid ประกอบ
ขึ้นจากรูปปฐมฐานหนึ่งรูปหรือมากกวา ยกเวนคลาส GM_CompositePoint ประกอบดวยคลาส 
GM_Point แบบเดี่ยว  รูปปฐมฐานตางๆ สัมผัสตามเขตจํากัดของรูปปฐมฐานเพื่อกอรูปเรขาคณิต
ของโครงสรางของรูปเรขาคณิตซ่ึงยังคงรูปมาตรฐานตามประเภทของรูปปฐมฐานที่รูปเรขาคณิตถูก
สรางขึ้น ตัวอยางเชน คลาส GM_CompositeCurve ประกอบดวยเซตของการเกิดขึ้นพรอมกันของ
คลาส GM_OrientableCurve ที่ถูกกําหนดทิศทาง ดังนั้น แตละเสนโคง (ยกเวนเสนโคงลําดับแรก) 
เร่ิมตน ณ จุดสิ้นสุดของเสนโคงกอนหนานั้น (ภาพที่ 4) 

 

ที่มา: Brodeur and Masse (2001) 

ภาพที่ 3  รูปเชิงซอนทางเรขาคณติและสวนประกอบ (Geometric Complexes and Composites) 
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ที่มา: Brodeur and Masse (2001) 

ภาพที่ 4  เสนโคงประกอบ (CompositeCurve) 

 ขอมูลทางโทโปโลยีเปนประเภทของขอมูลเชิงพื้นที่ลําดับที่สอง เปาหมายของขอมูล 
ทางโทโปโลยีคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคํานวณทางเรขาคณิต  (ภาวะการประชิด 
(adjacency) การวิเคราะหโครงขาย (network analysis) อ่ืนๆ) ขอมูลทางโทโปโลยีผูกติดอยาง
ใกลชิดกับโครงสรางของขอมูลทางเรขาคณิต แตขอมูลทางโทโปโลยีมีกฎขอบังคับทางโทโปโลยี
เปนของตัวเอง  ส่ิงนี้ทําใหสามารถจับคูขอมูลทางเรขาคณิตกับขอมูลทางโทโปโลยีได ขอมูลทางโท
โปโลยีแบงออกเปน 2 ประเภทคือ รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (topological primitives) และรูป
เชิงซอนทางโทโปโลยี (topological complexes)  รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (TP_primative) (ภาพที่ 
5) ประกอบดวยคลาส TP_Node คลาส TP_Edge คลาส TP_Face และ คลาส TP_Solid  หากเรา
ตองการสรางรูปเรขาคณิต รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีเหลานี้ถูกทําใหปรากฏเปนรูปเรขาคณิตโดย
อาศัยคลาสรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่สมมูลกันคือ คลาส GM_Point คลาส GM_Curve คลาส 
GM_Surface และ คลาส GM_Solid ตามลําดับ 

 

ที่มา: Brodeur and Masse (2001) 

ภาพที่ 5 Topological primitive 
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 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (คลาส TP_Complex) เปนเซตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี  
(ภาพที่ 5) ซ่ึงมิติของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีจะเทากับหรือนอยกวามิติของรูปปฐมฐานที่มีมิติ
ใหญที่สุด หากมีความจําเปน รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีถูกทําใหปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตโดย
อาศัยรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (คลาส GM_Complex)   
 ตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial operators) ที่ถูกนํามาใชเพื่อประเมินความสัมพันธทาง 
โทโปโลยีระหวางวัตถุทางเรขาคณิต มี 3 รูปแบบ ประกอบดวย ตัวปฏิบัติการแบบบูลีน (Boolean 
operators) ตัวปฏิบัติการแบบเอเกนฮอฟเฟอร (Egenhofer operators) และตัวปฏิบัติการแบบ 
คลีเมนตินี (Clementini operators) โดยตัวปฏิบัติการแบบบูลีนอาศัยพื้นฐานของการอินเตอรเซกชัน 
(intersection) ของสวนปดคลุม (closure) (ยูเนียน (union) ของพื้นที่ภายใน (interior) และขอบเขต 
(boundary)) และพื้นที่ภายนอก (exterior) ของวัตถุ ตัวปฏิบัติการแบบเอเกนฮอฟเฟอรอาศัยพื้นฐาน
ของการอินเตอรเซกชันของพื้นที่ภายใน ขอบเขต และพื้นที่ภายนอกของวัตถุ สวนตัวปฏิบัติการ
แบบคลีเมนตินีเปนประเภทพิเศษของตัวปฏิบัติการแบบเอเกนฮอฟเฟอรที่พิจารณาคุณลักษณะของ
การอินเตอรเซกชัน (พื้นที่ภายใน ขอบเขต และพื้นที่ภายนอก) ของวัตถุ 

ในการประยุกตใชงานผังเคารางเชิงพื้นที่จะแปรผันตามเอกภพของสรรพสาระ (universe 
of discourse) ของผูออกแบบหรือผูใชงาน โดยเริ่มจากการกําหนดผังเคาการประยุกตเพื่อนําไปสู
การกําหนดขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อแสดงรูปลักษณทางภูมิศาสตร (ภาพที่ 6) โดยผูออกแบบหรือผูใชงาน
ตองมีความเขาใจพื้นที่ฐานของผังเคารางเชิงพื้นที่ ซ่ึงจําลองขอมูลเชิงพื้นที่แบบเวกเตอรสําหรับใช
แสดงวัตถุทางภูมิศาสตร (geographic objects) และตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial operators)  
ที่จําเปนสําหรับใชเพื่อจัดดําเนินการ (manipulate) วัตถุทางภูมิศาสตร โดยประเภทของขอมูล 
เชิงพื้นที่ที่หลากหลายถูกกําหนดขึ้นโดยใชเซตของแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ UML ตารางที่ 1 
แสดงรายการของวัตถุเชิงพื้นที่ของ ISO 19107 Spatial Schema ที่นําไปใชเปนขอมูลอรรถาธิบาย
ในผังเคารางการประยุกต 

สําหรับประโยชนและความสําคัญของมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ ที่มีตอภาคสวนตางๆ 
นั้น ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดหา และการบํารุงรักษาขอมูลเชิงพื้นที่ระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนตน 
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ท่ีมา: ISO 19109 (2005) 

ภาพที่ 6 ตัวอยางการบูรณาการของผงัเคารางการประยกุต 
 
ตารางที่ 1 รายการของวัตถุเชิงพืน้ท่ีท่ีนําไปใชเปนขอมูลอรรถาธิบายในผงัเคารางการประยุกต 

Geometric Objects Topological Objects 

Geometric 
Primitives 

Geometric 
Complexes 

Geometric 
Aggregates 

Topological 
Primitives 

Topological 
Complexes 

GM_Point GM_Complex GM_Aggregate TP_Node TP_Complex 
GM_Curve GM_CompositePoint GM_MultiPoint TP_Edge  
GM_Surface GM_CompositeCurve GM_MultiCurve TP_Face  
GM_Solid GM_CompositeSurface GM_MultiSurface TP_Solid  
 GM_CompositeSolid GM_MultiSolid TP_DirectedNode  
   TP_DirectedEdge  
   TP_DirectedFace  
   TP_DirectedSolid  

ท่ีมา: ISO 19109 (2005) 
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บทที่ 1: บทนํา 1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 

ผลจากการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ไดรับการ
ตอบสนองจากกลุมผูใชงานที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพ
การพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากลใน
ประเทศไทยโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พบวา
กลุมของผูใชมีการรับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดย
กลุมของมาตรฐานที่มีความสําคัญในอันดับตนๆ ไดแก มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, 
Coordinate System และ Data Dictionary นอกจากนี้ยังพบวา กลุมของมาตรฐานที่เปนอุปสรรคใน
การใชงานมากที่สุดไดแก มาตรฐานดาน Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสราง
พื้นฐานและมาตรฐานที่เปนกรอบพื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ  การดําเนินงานใน
การพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศที่ผานมา มีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ 
ISO19115: Metadata, ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure 
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอีกจํานวนหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมการเสนอเพื่อใหมี 
การพิจารณาประกาศเปนมาตรฐานของประเทศ 

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ  2551 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ใหความสําคัญกับการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึงเปนมาตรฐานในกลุมที่เปนพื้นฐานของ
มาตรฐานอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงานมาตรฐาน โดยการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานตามแนวทางสากล หรือ ISO/TC211 ซ่ึงจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งสราง
ความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบพื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วขึ้น 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดําเนินงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ระบบภูมิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อ
สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสรุปผลการศึกษาและ
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จัดทําเปนคูมือมาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและ 
ผูใชมาตรฐาน โดยใหมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขาอบรม 
ในหลักการและเนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได  
 
1.2  วัตถุประสงค 

(1) เพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 

(2) เพื่อสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Spatial schema และ 
Core Profile of spatial schema และมาตรฐานอื่นๆ ที่มีการอางถึงใน Normative references 

(3) เพื่อจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Spatial schema” ฉบับ
ภาษาไทย รวมทั้งการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets และเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการ
อบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อใชในการอบรม/เผยแพร และทําความเขาใจในหลักการ
และเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

(4) เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 
1.3  เปาหมาย 

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานดาน Spatial schema และ Core Profile 
of spatial schema เพื่อการนํามาตรฐานมาประยุกตใชงานใหเหมาะสมกับภูมิสารสนเทศของ 
ประเทศไทย 

(2) จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Spatial schema” ฉบับภาษาไทย
เพื่อเปนพื้นฐานในการประยุกตใชสําหรับประเทศไทย 

(3) จัดทําเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อทําความ
เขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

(4) ประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงานตางๆ 
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19107: 2003 
และ ISO 19137: 2007 และการสรุปเนื้อหาของมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางถึงใน 
normative references ของ ISO 19107 เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเนื้อหามาตรฐานดาน 
 Spatial schema 
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(2) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Spatial schema ที่มีการใชงาน 
ในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ 

(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทํา
เนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 50 คน 

(4) จัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ที่อธิบายสั้นๆ แตไดใจความของเนื้อหาของ
มาตรฐาน “Geographic information – Spatial schema” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร ใหรูจัก
มาตรฐานในระดับทั่วไป 

(5) จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Spatial schema” เปนภาษาไทย 
ซ่ึงมีความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาที่สะทอน
ลักษณะของมาตรฐานเดิมมากที่สุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพื่อประกอบในการพิจารณา
ประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทย 

(6) จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ที่มี
รายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหา  
จนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 

(7) จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวน 
ไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

(8) เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 ครั้ง โดยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ทาง สอทภ. จะแจงใหทราบกําหนดการประชุม และที่ปรึกษาแจงการเขา
รวมประชุม พรอมยอมรับการมอบงานในการติดตามและการสรุปผลการประชุมสงให สทอภ. 
ภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการประชุม 
 
1.5  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการศึกษาจํานวน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
 
1.6  คณะที่ปรึกษา 

คณะที่ปรึกษาประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการรับรูจาก
ระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี 
การเรียนการสอน หรือการศึกษา สํารวจ ออกแบบและวิจัย ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือที่
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 ป ดังสรุปในตารางที่ 1-1 
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ตารางที่ 1-1  คณะที่ปรึกษา (รายชื่อ คุณวฒุิ สถานการศึกษา และตําแหนง)  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถานการศึกษา ตําแหนง 
ดร. สุวิทย อองสมหวัง วท. บ (วนศาสตร) 

วท. ม (วนศาสตร) 
Dr. rer. Nat (Remote Sensing) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
TU Berlin, Germany 

หัวหนาโครงการ  

ผศ. ดร. สัญญา สราภิรมย วท. บ (ธรณีวิทยา) 
วท. ม (ธรณีวิทยา) 
Ph.D. (Geography) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
McGill University, Canada 

ที่ปรึกษาโครงการ  

นายมนตรี พิมพใจ ศศ. บ. (การพัฒนาชุมชน) 
วท. ม. (ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูวิจัย (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

นางสาวเยาวเรศ  จันทะคัต วท. บ (วนศาสตร) 
วท. ม (วนศาสตร) 
M. Sc. (Transportation Engineering) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Asian Institute of Technology 

ผูวิจัย (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

นายนรินทร วงศษา วท. บ (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัย (นักศึกษาระดับปริญญาโท) 
นางสาวเพ็ญประไพ  ภูทอง วท. บ (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูประสานงานโครงการ  

(นักศึกษาระดับปริญญาโท) 
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1.7  โครงสรางของรายงานฉบับสมบูรณ 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เปนผลงานฉบับที่ 4 ของโครงการศึกษาเพื่อจัดทําราง

มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 เรื่อง Spatial Schema มีโครงสรางของ
รายงานและเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา: ในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 
ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และคณะที่ปรึกษาของโครงการ รวมทั้ง โครงสราง
ของรายงานฉบับสุดทาย 

บทท่ี 2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน: เนื้อหาในบทนี้เปนรายละเอียดของขั้นตอนในการ
ดําเนินงานของโครงการ ที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน รวมทั้ง แผนการ
ดําเนินตามกิจกรรมหลักและระยะเวลาการดําเนินในโครงการในลักษณะของ Grant Chart 

บทที่ 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137: เนื้อหาในบทนี้ เปนผล
การศึกษาของโครงการประกอบดวย 5 สวน คือ  

สวนที่ 1: บทนํา  
สวนที่ 2: ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 
สวนที่ 3: โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 
สวนที่ 4: ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of spatial schema  
สวนที่ 5: โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of spatial 

schema 
บทท่ี 4: ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน: เนื้อหาในบทนี้การสรุปประเด็นสําคัญ

ของมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 สวน คือ 
สวนที่ 1: บทนํา  
สวนที่ 2: มาตรฐาน ISO 19109: 2005 - Rules for application schema  
สวนที่ 3: มาตรฐาน ISO 19111: 2003 - Spatial referencing by coordinates  
สวนที่ 4: มาตรฐาน ISO/IEC 11404: 1996 - Programming languages, their environments 

and system software interfaces - Language-independent datatypes  
สวนที่ 5: มาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: - General-Purpose Datatypes (GPD) 
บทท่ี 5: ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107: เนื้อหาในบทนี้สรุปผลการสํารวจ

การใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการนําเสนอตัวอยางการ
ประยุกตใชงานของตางประเทศ ประกอบดวย 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 1: บทนํา 6 

• Framework Data Content Standard ของ FGDC 

• Geography Markup Language Encoding Standard ของ OGC 
บทที่ 6: ผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการของISO คณะที่ 211: เนื้อหาในบทนี้เปน 

การสรุปผลการเขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 211 ครั้งที่ 28 ณ เมือง Molde 
ประเทศนอรเวย ระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 

บทท่ี 7: หลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นท่ี: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุป
ถึงเนื้อหา ตารางการฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม และสัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 
พรอมจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ 

บทท่ี 8: ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – 
Spatial Schema ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 

บทท่ี 9: ผลการประชุมสัมมนา: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการประชุมสัมมนา
โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial 
Schema ในวันที่ 14 กันยายน 2552 

บทท่ี 10: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา 
และขอเสนอแนะที่ได รับจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema 

เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก ก  เอกสารมาตรฐาน ISO19107 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
ภาคผนวก ข  เอกสารมาตรฐาน ISO19137 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
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บทที่ 2 
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 
 
แผนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน 

ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – Spatial schema” ที่พิจารณากําหนดขึ้นจากขอมูล
พื้นฐานของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตการดําเนินงานใน
ขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR) สรุปไดดังนี้ 
 
2.1  แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานในโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information – Spatial schema” ที่กําหนดตามขอบเขตการดําเนินงานในขอกําหนด
ขอบเขตงาน (TOR) ประกอบดวยกิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน ดังนี้ 
 2.1.1  การจัดทําแผนการดําเนินงานและการรวบรวมเอกสารมาตรฐาน 

จัดทําแผนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – Spatial schema” และรวบรวมเอกสารมาตรฐาน
หลักของโครงการ ประกอบดวย ISO 19107: 2003 Spatial Schema” และ ISO 19137: 2007  
Core Profile of Spatial Schema และเอกสารมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของจากสํานักงาน 
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และการสืบคนจากเว็บไซต 
ที่เกี่ยวของ 
 2.1.2  การศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน 

ศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐานหลักของโครงการ ประกอบดวย ISO 19107: 2003 
Spatial Schema” และ ISO 19137: 2007 Core Profile of Spatial Schema รวมทั้งศึกษาเอกสาร
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดมีการอางอิงใน Normative reference ISO 19107 เพื่อใชจัดทําเปน
เอกสารมาตรฐาน ISO 19107 ฉบับภาษาไทย และนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนกรอบสําหรับ
การสํารวจ รวบรวม วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Spatial Schema ที่มีการใชงานในประเทศ
ไทย และ/หรือตางประเทศ 
 2.1.3  การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการใชงาน 

ทําการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19107  
Spatial Schema ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ เพื่อใชนําเสนอเปนตัวอยาง
สําหรับใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา  รวมทั้งจัดทํา  หลักสูตรและเอกสาร 
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การฝกอบรมเพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและเนื้อหา สําหรับ
นําไปใชประโยชนตอไป 
 2.1.4  การจัดทํารายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา 

นําผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐานหลักของโครงการและเอกสาร
มาตรฐานที่เกี่ยวของ และผลการสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการใชงาน ที่มีการ 
ใชงานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ มาใชในจัดทํารายงานผลการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย
รายงานและเอกสารหลัก ดังนี้ 

• รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) 
• รายงานฉบับกลาง (Interim Report) 
• รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 
• รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
• เอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial 

Schema 
• เอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial Schema ฉบับภาษาไทย 
• หลักสูตรและเอกสารการฝกอบรม มาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial Schema 
นอกจากนี้ ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 19107: 

2003 Spatial Schema จํานวนไมนอยกวา 1 วัน มีผูรวมประชุมไมนอยกวา 50 คน และ 
การประชุมสัมมนา (Seminar) มาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial Schema จํานวนไมนอยกวา 
 1 วัน  มีผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน  รวมทั้งเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ 
ISO/TC211 (Plenary meeting) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตกิจกรรม สรุปไวในตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 แผนการดําเนนิงาน: กิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินงาน 

เดือน 
กิจกรรมหลัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ผลผลิต 

1. การจัดทําแผนดําเนินงานและการ
รวบรวมเอกสารมาตรฐาน 

          รายงานฉบับเบื้องตน 

2. การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
มาตรฐาน 

          - Fact Sheet ISO 19107 
- รายงานฉบับกลาง 

3. การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะห
เนื้อหา รูปแบบการใชงาน 

          - ผลการสํารวจและรวบรวม 
วิ เคราะห  เนื้ อหา  รูปแบบ
เกี่ยวกับ Spatial Schema 

4. การจัดทํารายงานผลการศึกษาและ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา 
 รายงานผลการศึกษา (งวดที่ 3) 

          - รางมาตรฐาน ISO 19107 
- หลักสูตร/เอกสารฝกอบรม 
- รางรายงานฉบับสมบูรณ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติ (1 วัน)       *    - ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมสัมมนา (1 วัน)         *  - ผลการประชุมสัมมนา 

 รายงานผลการศึกษา (งวดที่ 4)           - มาตรฐาน ISO 19107 
- รายงานฉบับสมบูรณ 

 
2.2  วิธีการดําเนินงาน 

รายละเอียดวิธีการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของแผนการดําเนินงานภายใตโครงการ
ศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – Spatial schema” 
มีดังตอไปนี้ 
 2.2.1  การรวบรวมเอกสารมาตรฐาน 

ในการรวบรวมเอกสารมาตรฐานของโครงการศึกษา เพื่อจัดทํ าร างมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – Spatial schema” อาศัยการคัดสําเนาเอกสาร
มาตรฐานที่รวบรวมไวโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ประกอบดวยเอกสารมาตรฐานหลักและเอกสารมาตรฐานอางอิงสําคัญ ดังนี้ 

• เอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema 
• เอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19137: 2007 Core Profile of Spatial Schema 
• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO 19109: 2005 Geographic information - Rules for 

application schema  
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• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO 19111: 2003 Geographic information - Spatial 
referencing by coordinates  

• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 1996 Information technology - 
Programming languages, their environments and system software interfaces - 
Language-independent datatypes 

• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-
Purpose Datatypes (GPD) ฉบับปรับปรุงใหม 

 2.2.2  การศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน 
ในการศึกษาและการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานหลักประกอบดวย Geographic information 

- Spatial schema (ISO 19107:2003) และ Core Profile of Spatial Schema (ISO 19137: 2007) และ
เอกสารอางอิงประกอบดวย Geographic information - Rules for application schema (ISO 19109: 
2005) Geographic information - Spatial referencing by coordinates (ISO 19111: 2003) และ 
Information technology - General Purpose Datatypes (GPD) (ISO/IEC 11404: 2007) อาศัยการทํา
ความใจเนื้อหาของเอกสารมาตรฐานหลัก และเอกสารอางอิงที่สําคัญที่เกี่ยวของ เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดรับ มาใชในการจัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19107 Geographic information - Spatial 
schema รวมทั้ง เอกสารสรุปยอระดับ Fact sheet ของเนื้อหาของมาตรฐาน “Geographic 
information - Spatial schema” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร ใหรูจักมาตรฐานในระดับทั่วไป 
และนําผลการวิเคราะหที่ไดรับมาใชกําหนดกรอบงานในการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา 
รูปแบบ เกี่ยวกับ Spatial schema ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ  
 2.2.3  การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหา รูปแบบการใชงาน 

นําผลที่ไดรับจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน มาใชในการสํารวจ รวบรวม 
วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Spatial schema ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือ
ตางประเทศ โดยอาศัยการการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและการสอบถามขอมูล ทั้งนี้ เพื่อนําผลที่ได
รับมานําเสนอเปนตัวอยางสําหรับใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา รวมทั้งจัดทํา 
หลักสูตรและเอกสารการฝกอบรมเพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและ
เนื้อหา สําหรับนําไปใชประโยชนตอไป 
 2.2.4  การจัดทํารายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา 

การจัดทํารายงานผลการศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา มีรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงานของขอกําหนดโครงการ สรุปไดดังนี้ 
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 2.2.4.1  การจัดทํารายงานผลการศึกษา รายงานผลการศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อ
จัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information – Spatial schema” สรุปได
ดังตอไปนี้ 

 (1) รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของ
เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสาระหลักของรายงานฉบับเบื้องตน 
ประกอบดวย 

• แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
• รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
• ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
• รายช่ือคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
 (2) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file ของ

เอกสารรายงานในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด 
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสาระหลักของรายงานฉบับกลาง 
ประกอบดวย 

• ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวของกับ Spatial schema  และ Core profile of spatial schema 

• ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Spatial schema ที่มีการ 
ใชงานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ 

• เนื้อหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.4 
• แผนงานและรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดที่ 3 
 (3) รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จํานวน 5 ชุด พรอม digital file 

ของเอกสารรายงาน ในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) และ MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ จํานวน  
1 ชุด ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสาระหลักของรางรายงาน 
ฉบับสมบูรณ ประกอบดวย 

• การแกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับ Spatial schema  และ core profile of spatial schema 

• การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Spatial 
schema ที่มีการใชงานของตางประเทศและในประเทศไทย 

• สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐานจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 

• ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
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• หลักสูตรและเอกสารเนื้อหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ที่มี
รายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและ
เนื้อหาของมาตรฐานและสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตามขอบเขตการ
ดําเนินงานขอ 4.6) 

• การสรุปเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Spatial schema” ตามขอบเขต
การดําเนินงานขอ 4.4 ในลักษณะของการสรุปยอในระดับ Fact Sheets และโครงราง
มาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 4.5 เพื่อที่จะใชจัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับ
เปนเอกสารใชในการเผยแพร 

 (4) รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีการเพิ่มเติมผลการจัดประชุมสัมมนาและ
การรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม รวมทั้งการแกไขปรับปรุงเนื้อหาตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ จํานวน 150 ชุด (ในเบื้องตนการสงรายงานตามกําหนดระยะเวลา 300 วัน จัดสง
จํานวน 5 ชุด ใหคณะกรรมการฯ พิจารณากอน และภายหลังผานการพิจารณาแลวจึงจัดทําตาม
จํานวนที่กําหนด) พรอม Digital file ของเอกสารบันทึกลงแผน CD หรือ DVD จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวยเอกสารรายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบของ Acrobat (*.pdf) ซ่ึงมีการจัดเรียงหนา
เหมือนรายงานฉบับสมบูรณทุกประการ และเอกสาร MS Word หรือ Excel หรืออ่ืนๆ ของรายงาน
ฉบับสมบูรณ  
 2.2.4.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา ดําเนินการจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการและสัมมนา รวมทั้งเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary 
meeting) โดยแตละกิจกรรมมีวัตถุประสงค สรุปดังนี้ 

 (1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial 
Schema เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทํา
เนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทย เพื่อความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 50 คน 

 (2)  การประชุมสัมมนา (Seminar) มาตรฐาน ISO 19107: 2003 Spatial Schema 
เปนการประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวน 
ไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 

 (3)  การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง โดยทางที่ปรึกษาเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของ พรอมรับการมอบหมายงานในการติดตาม และสรุปผลการประชุม
สงให สทอภ. ภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการประชุม 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137 

 
 
3.1  บทนํา 

จากการศึกษาเอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial 
schema และ ISO 19137: 2007 - Core Profile of Spatial Schema พบวา มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
เอกสารมาตรฐานอางอิงในระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในภาพที่ 3-1 

 

 

ISO 19137: 2007 Core Profile of Spatial Schema 

 ISO/IEC 11404: 1996 Information technology — Programming languages, their 

environments and system software interfaces — Language-independent datatypes 

 ISO/IEC 11404: 2007: Information technology — General-Purpose Datatypes (GPD) 

ISO 19109: 2005 
Rules for application schema 

ISO 19111: 2003 
Spatial referencing by coordinates 

ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema

<<normative>> 
Topology 

Basic Types

<<normative>> 
Geometry 

ภาพที่ 3-1 ความสัมพันธของเอกสารมาตรฐานหลักและเอกสารมาตรฐานอางอิงสําคัญ 
ในการดําเนินงานจะมุงเนนศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 และ ISO 19137: 

2007 เปนหลัก และทําความเขาใจสาระหลักของเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
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• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO 19109: 2005 Geographic information - Rules for 
application schema  

• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO 19111: 2003 Geographic information - Spatial 
referencing by coordinates  

• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 1996 Information technology - 
Programming languages, their environments and system software interfaces - 
Language-independent datatypes  

• เอกสารมาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-
Purpose Datatypes (GPD) 

 
3.2  ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 

ในการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema สามารถ
สรุปสาระสําคัญในแตละมาตราหลักไดดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  ขอบเขต (Scope) 
มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติ เกี่ยวกับผังเคารางเชิงมโนทัศน  สําหรับการอธิบาย

คุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตรและเซตของการปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่สอดคลอง
กับผังเคารางเหลานี้  โดยบังคับใชกับเรขาคณิตและโทโปโลยีแบบเวกเตอรที่มีไมเกิน 3 มิติ 
มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดการปฏิบัติการเชิงพื้นที่มาตรฐานสําหรับใชในการเขาถึง (access)  
การสืบคน (query) การจัดการ (management) การประมวลผล (processing) และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (data exchange) ของสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับวัตถุเชิงพื้นที่ (ทางเรขาคณิตและ 
โทโปโลยี) ที่มีมิติทางโทโปโลยีไมเกิน 3 มิติ ซ่ึงฝงตัวในปริภูมิพิกัดไมเกิน 3 แกน 

มาตรา 2  การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
การไดตามมาตรฐานสําหรับผังเคารางการประยุกต มี 39 ทางเลือกซ่ึงกําหนดประเภท 

(types) สําหรับการสรางกรณีตัวอยาง (instantiation) ของวัตถุทางเรขาคณิตและโทโปโลยี   
การไดตามมาตรฐานที่แตกตางกันเหลานี้ถูกกําหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของ 3 เกณฑ 
(criteria) ประกอบดวย (1) ความซับซอน (complexity) (2) การมีมิติ (dimensionality) และ 
(3) ความซับซอนเชิงฟงกชัน (functional complexity) โดยเกณฑสองลําดับแรกกําหนดประเภท 
ที่ถูกระบุในผังเคารางซึ่งจะถูกทําใหเกิดผลตามผังเคารางการประยุกต ซ่ึงสอดคลองกับทางเลือก
การไดตามมาตรฐานตามที่ตองการ และเกณฑลําดับที่สามกําหนดองคประกอบสมาชิก  
(ขอมูลอรรถาธิบาย บทบาทการเชื่อมสัมพันธ และการปฏิบัติการ) ของประเภทเหลานั้นที่จะถูกทํา
ใหเกิดผล  ขอจํากัดสวนใหญของผังเคารางเหลานั้นคือ กําหนดเฉพาะประเภทขอมูล (data types) 
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และอาจถูกใชในการถายทอดของขอมูลหรือการสงผานพารามิเตอรทางการปฏิบัติการไปยังผู
ใหบริการ (service providers) 

เกณฑลําดับที่หนึ่งเปนระดับความซับซอนของขอมูล (data complexity) มี 4 ระดับ ไดแก 
(1) รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (2) รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (3) รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี และ 
(4) รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต 
 เกณฑลําดับที่สองคือ การมีมิติสําหรับรูปเรขาคณิตแบบงายมี 4 ระดับ ไดแก (1) วัตถุ 0 มิติ  
(2) วัตถุ 0 และ 1 มิติ  (3) วัตถุ 0 1 และ 2 มิติ และ วัตถุ 0 1 2 และ 3 มิติ  

เกณฑลําดับที่สามคือ ระดับของความซับซอนเชิงฟงกชัน  มี 3 ระดับ ไดแก (1) ประเภท
ขอมูลเทานั้น (Data types only) (2) การปฏิบัติการแบบงาย (Simple operations) และ  
(3) การปฏิบัติการแบบสมบูรณ (Complete operations) 

นอกจากนี้ ในมาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดการไดตามมาตรฐานของคลาส 4 รูปแบบ 
ประกอบดวย  (1) การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
(2) การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (3) การไดตามมาตรฐานของ
คลาสสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  และ (4) การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปเชิงซอน
ทางโทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต  โดยทําการทดสอบเกี่ยวกับ (1) มิติ (Dimension) 
(2) ประเภทขอมูล (Data Types) (3) การปฏิบัติการแบบงาย(Simple Operations) และ (4) และการ
ปฏิบัติการแบบสมบูรณ (Complete Operations) รวมทั้งการไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับตัว
ปฏิบัติการแบบบูลีน (ดังรายละเอียดในเอกสารสรุปยอ (Fact sheet))  

มาตรา 3  เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative References) 
เอกสารอางอิงที่สําคัญสําหรับใชกับเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema  

มีดังนี้ 
• ISO 19109: 2005, Geographic information — Rules for application schema  
• ISO 19111: 2003, Geographic information — Spatial referencing by coordinates  
• ISO/IEC 11404:1996, Information technology — Programming languages, their 

environments and system software interfaces — Language-independent datatypes  
โดยที่ เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404:1996 ไดถูกปรับปรุงใหมเปนเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 
11404: 2007: Information technology - General-Purpose Datatypes (GPD) 

มาตรา 4 คําศัพทและคํานิยาม (Terms and definitions) 
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไดมีการประมวลและบัญญัติคําศัพทและคํานิยามสําหรับใชงาน

ตามวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งสิ้น 86 คํา พรอมทั้งทําการจัดกลุมคําศัพทและคํานิยาม
อยางเปนระบบโดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธเชิงมโนทัศนของคําศัพทและคํานิยามประกอบดวย 
(1) คําศัพทประเภททั่วไป (General terms) (2)  การรวบรวมและคําศัพทที่เกี่ยวของ (Collections 
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and related terms)  (3) คําศัพทแบบจําลอง (Modeling terms) (4)  คําศัพทการกําหนดตําแหนง 
(Positioning terms) (5) คําศัพททางเรขาคณิต (Geometric terms) (6) คําศัพททางโทโปโลยี 
(Topological terms) และ (7) ความสัมพันธของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและโทโปโลยี 
(Relationship of geographic and topological complexes) โดยรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก 

มาตรา 5  สัญลักษณ สัญกรณ และคํายอ (Symbols, notation and abbreviated terms) 
ในเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ผังเคารางเชิงมโนทัศนถูกนําเสนอในรูปของ Unified 

Modeling Language (UML) คลาสใน UML เปนการอธิบายเกี่ยวกับเซตของวัตถุที่ใชขอมูล
อรรถาธิบาย (attribute) การปฏิบัติการ (operations) วิธีการ (methods) ความสัมพันธ (relationships) 
และ อรรถศาสตร (semantics) รวมกัน  คลาสที่มีพารามิเตอรกํากับเปนการอธิบายแบบเอกเทศ
เกี่ยวกับเซตของคลาสรวมกับการปฏิบัติการแบบทั่วไป วิธีการและความสัมพันธซ่ึงแปรผันจาก
คลาสหนึ่งไปอีกคลาสหนึ่งโดยอาศัยเซตของพารามิเตอรที่ควบคุมโครงสรางอยางเที่ยงตรงของ
ขอมูลอรรถาธิบายและพฤติกรรมของการปฏิบัติการ 

(1) ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธ 
ขอมูลอรรถาธิบายและการปฏิบัติการถูกแสดงในแผนภาพของ UML โดยอนุโลมตาม

คูมือสัญกรณของ UML (UML Notation Guide) (OMG/UML, 1997) สัญกรณของ UML สําหรับ
ขอมูลอรรถาธิบายมีรูปแบบ (form) ดังนี้ 
 Attribute-declaration := =  

 “«”  stereotype  “»”  visibility name multiplicity “ : ”  
 type  =  initial-value { property, …} 
multiplicity := =  “[”  cardinality-range,… “]” 
cardinality-range := = begin-value { “..”  end-value} 

สัญกรณของ UML สําหรับการปฏิบัติการมีรูปแบบ  ดังนี้ 
 Operation := =  “«”  stereotype  “»”  visibility 

 Name  “(”  parameterlist  “)”  “ : ”  [return-type], … 
 { “{” property{ = value} , …“}” },… 

 parameterlist := = [direction] parameter-name “ : ” type [“=” default-value] 
(2) Stereotypes (สเตอริโอไทป) 
เอนทิตีสวนใหญในแบบจําลอง UML สามารถถูกอธิบายโดยใช “stereotypes” ซ่ึงถูกรวม

จากชื่อที่ใกลเคียงกับวัตถุและถูกปดลอมดวยเครื่องหมายกิลลิเมต (guillemets)  “«” และ “»”  
stereotypes อนุญาตใหแบบจําลองเพื่อขยาย UML เพื่อรวมการอธิบายสมาชิกของแบบจําลอง  

(3) ประเภทขอมูลและประเภทการรวบรวม (Data types and collection types) 
ประเภทการรวบรวมที่หลากหลายจําเปนตองทําใหมีความคงเสนคงวาตามมาตรฐาน  
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แตประเภทการรวบรวมเหลานี้ไมจําเปนตองระบุในคําศัพทของอินเตอรเฟสของประเภท 
การรวบรวม  ในขณะที่ประเภทเหลานี้ไมรวมอยูใน UML ประเภทเหลานี้มักหมายความถึงการใช 
Object Constraint Language (OCL) ดูรายละเอียดใน ISO TS 19103   

(4) ความสามารถของการแทนที่แบบสมบูรณ (Strong substitutability) 
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้สมมุติวาการทําใหเกิดผลของโพรไฟลและการถายโอนของ 

ผังเคาราง (transfer schema) จะถูกสรางโดยอาศัยเวอรชันแบบสมบูรณของความสามารถของ 
การแทนที่ (substitutability)  ส่ิงนี้หมายความวา ในหลายบริเวณในการออกแบบผังเคาราง 
การประยุกต ตัวสรางโพรไฟล (profile builder) อาจใชคลาสในการแทนคลาสที่ถูกกําหนดใน 
ผังเคารางนี้ได หากคลาสนั้นสนับสนุนขอมูล การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธที่ถูกตองของ
คลาสพื้นฐาน (base class)  

(5) การจัดระบบ (Organization) 
 มาตราในเอกสารนี้ถูกจัดระบบในลักษณะของแพคเกจ UML  แพคเกจ คือ เซตของ
ประเภทและอินเตอร เฟสที่ สัมพันธกัน  ซ่ึ งจัดรูปแบบองคประกอบของการออกแบบ
ระบบซอฟทแวรที่ชัดเจน โดยทั่วไป แพคเกจไมไดจัดรูปแบบของระบบอยางครบสมบูรณ 
เนื่องจากแพคเกจรองขอบริการที่จัดเตรียมไวโดยแพคเกจอื่นในระบบ  เมื่อแพคเกจหนึง่ทีท่าํงานใน
ลักษณะลูกขาย (client) เรียกใชบริการจากแพคเกจอื่นที่ทํางานในลักษณะของแมขาย (server) เพื่อ
ตอบสนองการบริการที่ตองการ ฉะนั้นสามารถกลาวไดวาแพคเกจลูกขาย (client package) ขึ้นอยู
กับแพคเกจแมขาย (server package) การพึ่งพิงของแพคเกจนี้ถูกแสดงในแผนภาพของแพคเกจ 
(package diagrams) 

มาตรา 6  แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 
กลุมแพคเกจทางเรขาคณิต (ภาพที่ 3-2) ประกอบดวยคลาสตางๆ สําหรับรูปเรขาคณิตที่มี

พิกัด   คลาสเหลานี้ทั้งหมดสืบทอดทางเลือกการเชื่อมสัมพันธกับระบบพิกัดอางอิงผาน 
คลาสราก (root class) GM_Object  ตําแหนงทิศทางทั้งหมดแสดงออกผานอินเตอรเฟสที่กําหนดใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ควรอยูในระบบพิกัดอางอิงของวัตถุทางเรขาคณิตที่ ถูกเรียกใช โดย 
แพคเกจของเรขาคณิตประกอบดวย (1) วัตถุทางเรขาคณิตแบบปฐมฐาน (primitive geometric 
objects)  (2) วัตถุทางเรขาคณิตแบบรวมกลุม (aggregate geometric objects) และ (3) วัตถุทาง
เรขาคณิตแบบเชิงซอน (complexes geometric objects) ภาพที่ 3-3 แสดงคลาสพื้นฐานที่ถูกกําหนด
ไวในแพคเกจทางเรขาคณิต 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137  18 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 
ภาพที่ 3-2  แพคเกจทางเรขาคณิต: สารบัญของคลาสและการพึ่งพิงภายในแพคเกจทางเรขาคณติ 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-3  กลุมคลาสพื้นฐานทางเรขาคณติกับความสัมพันธแบบเฉพาะ 

(1) แพคเกจรากทางเรขาคณิต (Geometry root package) 
วัตถุทางเรขาคณิตจะเปนการจัดหมูของรูปเรขาคณิตที่มีพิกัดและระบบพิกัดอางอิง  ในการ

ปฏิบัติการ การคํานวณทางเรขาคณิตทั้งหมดจะถูกดําเนินการในระบบพิกัดอางอิงของวัตถุทาง
เรขาคณิตที่เขาถึงลําดับแรก ซ่ึงโดยปกติคือวัตถุที่ถูกเรียกใชโดยอาศัยการปฏิบัติการ  วัตถุที่ถูก
สงคืนจะอยูในระบบพิกัดอางอิงที่ใชในการคํานวณ เวนแตระบุใหเปนระบบอื่น  โดยทั่วไป วัตถุ
ทางเรขาคณิตเปนเซตของจุดทางเรขาคณิตที่ ถูกแสดงโดยตําแหนงทิศทาง (DirectPosition)   
การสรางกรณีตัวอยางเชิงวัตถุของวัตถุทางเรขาคณิตคือ คลาส GM_Objects  

(1.1) GM_Object 
คลาส GM_Object (ภาพที่ 3-4) เปนคลาสรากของอนุกรมวิธานวัตถุทางเรขาคณิตและ

สนับสนุนอินเตอรเฟสใหกับวัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกอางอิงทางภูมิศาสตรทั้งหมด  การอินสแตนส
จากคลาส GM_Object คือเซตของตําแหนงทิศทางในระบบพิกัดอางอิงที่เฉพาะ  คลาส GM_Object 
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สามารถพิจารณาในรูปของเซตอนันตของจุดซ่ึงสอดคลองกับเซตการปฏิบัติการของอินเตอรเฟส
สําหรับเซตของตําแหนงทิศทางคือ TransfiniteSet<DirectPosition>  เนื่องจากคลาสที่รวบรวมแบบ
อนันตไมสามารถถูกทําใหเกิดผลไดโดยตรง การทดสอบแบบบูลีน (Boolean test) สําหรับการเปน
เซตยอยถูกจัดเตรียมไวโดยอินเตอรเฟสของคลาส GM_Object  ในมาตรฐานฉบับนี้เนนเรื่องของ
คลาสทางเรขาคณิตแบบเวกเตอร  โดยมีการปฏิบัติการที่ สําคัญประกอบดวย  “mbRegion”, 
“representativePoint”, “boundary”, “closure”, “isSimple”, “isCycle”, “distance”, “dimension”, 
“coordinateDimension”, “maximalComplex”, “transform”, “envelope”, “centroid”, “convexHull”, 
“buffer”, “Coordinate Reference System association” และ การปฏิบัติการในการทําใหเกิดผลโดย
อาศัย TransfiniteSet ของคลาส TM_Object ประกอบดวย “contains”, “intersects”, “equals”, 
“union”, “intersection”,”difference”, “symmetricDifference” 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-4  คลาส GM_Object 
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(2) แพคเกจรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometric primitive package) 
แพคเกจรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตประกอบดวยรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตทั้งหมดและ

ประเภทขอมูล (data types) สนับสนุนที่ถูกใชในการอธิบายขอบเขตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
(2.1) GM_Boundary 
ประเภทขอมูลรากเชิงนามธรรม (abstract root) สําหรับประเภทขอมูลทั้งหมดที่ถูกใชเพื่อ

แสดงขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิต คือ คลาส GM_Boundary (ภาพที่ 3-5)  คลาสยอยใดๆ ของ
คลาส GM_Object จะใชคลาสยอยของคลาส GM_Boundary เพื่อแสดงขอบเขตของวัตถุ 
เชิงเรขาคณิตโดยการปฏิบัติการ GM_Object::boundary  โดยธรรมชาติของรูปเรขาคณิต ขอบเขต
ของวัตถุเปนวงรอบ (cycles) 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-5  คลาส GM_Boundary 
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(2.2) GM_ComplexBoundary 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ข อ บ เ ข ต สํ า ห รั บ ค ล า ส  GM_Complex จ ะ ส ง คื น ค ล า ส 

GM_ComplexBoundary ที่เปนการรวบรวมของรูปปฐมฐานและคลาส GM_Complex ของมิติที่
นอยกวาวัตถุตนแบบ 

(2.3) GM_PrimitiveBoundary 
คลาสเชิงนามธรรมของคลาส GM_PrimitiveBoundary เปนรากสําหรับประเภทการสงคืน

ที่หลากหลายของตัวปฏิบัติการทางขอบเขต (boundary operator) สําหรับประเภทยอยของคลาส 
GM_Primitive ซ่ึงประกอบดวย  (1) คลาส GM_CurveBoundary สําหรับแสดงขอบเขตของคลาส 
GM_Curves: เสนโคง (2) คลาส GM_SurfaceBoundary สําหรับแสดงขอบเขตของคลาส 
GM_Surface: พื้นผิว และ (3) คลาส GM_SolidBoundary สําหรับแสดงขอบเขตของคลาส 
GM_Solid: รูปทรงตัน 

(2.4) GM_CurveBoundary 
ขอบเขตของคลาส GM_Curves จะถูกใชแสดงในลักษณะของคลาส GM_CurveBoundary 

ซ่ึงประกอบดวยจุดอางอิง 2 จุดของคลาส GM_Point 
(2.5) GM_Ring 
คลาส  GM_Ring ถูกใช เพื่อแสดงองคประกอบที่ เชื่อมติดกันเชิง เดี่ ยวของคลาส 

GM_SurfaceBoundary  คลาส GM_Ring ประกอบดวยจุดอางอิงจํานวนหนึ่งที่ถูกเชื่อมติดกับคลาส 
GM_OrientableCurves ในวงรอบ (ขอบเขตของวัตถุวาง) 

(2.6) GM_SurfaceBoundary 
ขอบเขตของคลาส GM_Surface จะถูกแสดงผลในรูปของคลาส GM_SurfaceBoundary ซ่ึง

ประกอบดวยคลาส GM_Rings จํานวนหนึ่ง 
(2.7) GM_Shell 
คล าส  GM_Shell ถู ก ใ ช แ สด ง อ ง ค ป ร ะ กอบที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ชิ ง เ ดี่ ย ว ข อ ง คล าส 

GM_SolidBoundary 
(2.8) GM_SolidBoundary 
ขอบเขตของคลาส GM_Solid จะถูกแสดงผลในรูปของคลาส GM_SolidBoundary 
(2.9) GM_Primitive 
คลาส GM_Primitive (ภาพที่ 3-6) เปนคลาสรากเชิงนามธรรมของรูปปฐมฐานทาง

เรขาคณิต   เปาหมายหลักของคลาส  GM_Primitive คือ  การกําหนดการปฏิบัติการพื้นฐาน 
“boundary” เพื่อตรึงรูปปฐมฐานในแตละมิติเขาดวยกัน  รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (คลาส 
GM_Primitive) คือวัตถุทางเรขาคณิตที่ไมสามารถแยกเปนสวนๆ ในรูปปฐมฐานอื่นๆ ไดอีก คลาส
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ยอยของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตประกอบดวย  (1) คลาส GM_Point (2) คลาส GM_Curve  
และ (3) คลาส GM_Surface 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-6 คลาส GM_Primitive 

(2.10) GM_Point 
คลาส GM_Point เปนประเภทของขอมูลพื้นฐานสําหรับวัตถุทางเรขาคณิตที่ประกอบดวย

จุดเพียงอยางเดียว 
(2.11) Bearing 

 แบริงเปนประเภทขอมูลที่ถูกใชเพื่อนําเสนอทิศทางในระบบพิกัดอางอิง  ในระบบ 
พิกัดอางอิง 2 มิติ แบริงสามารถนําเสนอทิศทางโดยใช “การวัดมุมจากทิศเหนือจริง” (“angle 
measured from true north”) หรือโดยใชจุดของเวกเตอร 2 มิติในทิศทางนั้น  ในระบบพิกัดอางอิง 
 3 มิติ มุมสองมุมหรือเวกเตอร 3 มิติใดๆ มีความเปนไปได  ถาทั้งเซตของมุมและเซตของเวกเตอร
ถูกกําหนด 
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(2.12) GM_OrientablePrimitive 
 รูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางไดเปนสิ่งที่สามารถสะทอนถึงวัตถุเชิงเรขาคณิตแบบใหม
เกี่ยวกับระบบพิกัดทองถ่ินภายในของรูปปฐมฐาน  (แผนภูมิการอยูรวม)  สําหรับเสนโคง  
การกําหนดทิศทางสะทอนทิศทางที่ซ่ึงเสนโคงถูกตัดขวาง นั่นคือ ความหมายของกระบวนการ
กําหนดพารามิเตอรของเสนโคง  เมื่อรูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางถูกนํามาใชในรูปของ 
เสนโคงขอบเขต พื้นผิวที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตอยู “ดานซาย” (“left”) ของเสนโคงที่กําหนด
ทิศทางได 
 สําหรับพื้นผิว การกําหนดทิศทางสะทอนจากทิศทางใดของระบบพิกัดทองถ่ินสามารถ
มองจากดานขวามือ “ดานบน” (“top”) หรือพื้นผิวที่เปนทิศทางของแกน z สมบูรณ ซ่ึงสรางระบบ
มือขวา (right-handed system)  เมื่อรูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางถูกนํามาใชในรูปของ 
พื้นผิวขอบเขต รูปทรงตันที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตจะอยู “ดานลาง” (“below”) ของพื้นผิว   
การกําหนดทิศทางของจุดและรูปทรงตันไมสามารถแปลตีความทางเรขาคณิตในปริภูมิ 3 มิติได
ทันทีทันใด 

(2.13) GM_OrientableCurve 
คลาส GM_OrientableCurve ประกอบดวยเสนโคงและการกําหนดทิศทางที่ถูกสืบทอด

จากคลาส GM_OrientablePrimitive  ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “+” (บวก) แลว คลาส 
GM_OrientableCurve เปนคลาส GM_Curve ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “-” (ลบ) แลว 
คลาส GM_OrientableCurve สัมพันธกับคลาส GM_Curve อ่ืน กับกระบวนการกําหนดพารามิเตอร
ซ่ึงผันกลับกับความหมายของการตัดผานของเสนโคง 

(2.14) GM_OrientableSurface 
คลาส GM_OrientableSurface ประกอบดวยพื้นผิวและการกําหนดทิศทางที่ถูกสืบทอดมา

จากคลาส GM_OrientablePrimitive  ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “+” (บวก) แลว คลาส 
GM_OrientableSurface เปนคลาส GM_Surface  ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “-” (ลบ) 
แลวคลาส GM_OrientableSurface เปนการอางอิงกับคลาส GM_Surface รวมกับ upNormal ซ่ึง 
ผันกลับกับทิศทางสําหรับคลาส GM_OrientableSurface นี้ ตามความหมายของ “the top of the 
surface” (“ดานบนของพื้นผิว”) 

(2.15) GM_Curve 
 คลาส GM_Curve เปนประเภทยอยที่สืบทอดจากคลาส GM_Primitive ผานคลาส 
GM_OrientablePrimitive  คลาส GM_Curve เปนพื้นฐานสําหรับเรขาคณิต 1 มิติ 

(2.16) GM_Surface 
 คลาส GM_Surface เปนคลาสยอยของคลาส  GM_Primitive และเปนพื้นฐานสําหรับ
เรขาคณิต 2 มิติ  พื้นผิวที่กําหนดทิศทางไมได เชน แถบ Möbius ไมอนุญาตใหเปนคลาสยอยของ
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คลาส GM_Primitive  
(2.17) GM_Solid 

 คลาส GM_Solid เปนคลาสยอยของคลาส GM_Primitive ที่เปนพื้นฐานสําหรับเรขาคณิต 
 3 มิติ  ขอบเขตของรูปทรงตันถูกกําหนดโดยขอบเขตของพื้นผิว 

(3) แพคเกจพิกัดทางเรขาคณิตเชิงพิกัด (Coordinate geometry package) 
(3.1) DirectPosition (ตําแหนงทิศทาง)  
ประเภทขอมูลของ DirectPosition (ตําแหนงทิศทางของวัตถุ) (ภาพที่ 3-7) มีคาพิกัดของ

ตําแหนงภายในระบบพิกัดอางอิงระบบใดระบบหนึ่ง  เนื่องจากตําแหนงทิศทางในลักษณะของ
ประเภทขอมูลจะถูกรวมอยูในวัตถุที่มีขนาดใหญกวาเสมอ (เชน คลาส GM_Objects) โดยมี 
ขอมูลอรรถาธิบาย  “coordinate” (ลําดับของตัวเลขที่มีคาพิกัดของตําแหนงนี้ในระบบอางอิงเฉพาะ) 
และ  “dimension” (ความยาวของลํ าดับของพิกัด )   และบทบาทของการ เชื่ อมสัมพันธ  
“coordinateReferenceSystem” ที่เปนระบบพิกัดที่คาพิกัดถูกกําหนดในระบบพิกัด ประเภทของ 
SC_CRS ถูกอธิบายใน ISO 19111 

(3.2) GM_PointRef 
คลาส GM_PointRef ถูกใชสําหรับอางอิงจุดที่มีอยู  คลาส GM_PointRef เปนการสราง

กรณีตัวอยางของคลาสแผนแบบ (template class) ของ Reference<GM_Point>  
(3.3) GM_Envelope 
คลาส GM_Envelope ถูกอางอิงในลักษณะกลองที่มีขอบเขตลอมรอบหรือส่ีเหล่ียมผืนผาที่

มีขนาดเล็กสุด  หากไมพิจารณาถึงมิติ คลาส GM_Envelope สามารถแสดงในลักษณะของตําแหนง-
ทิศทาง (จุดคาพิกัด)  โดยมีขอมูลอรรถาธิบายที่สําคัญคือ “upperCorner” (คาพิกัดสูงสุดสําหรับแต
ละมิติของจุดทั้งหมดภายในคลาส GM_Envelope) และ “lowerCorner” (คาพิกัดต่ําสุดสําหรับแตละ
มิติของจุดทั้งหมดภายในคลาส GM_Envelope) 

(3.4) TransfiniteSet<DirectPosition> 
สวนใหญของความสามารถในการทํางานของวัตถุทางเรขาคณิตถูกอนุพัทธจากมุมมอง

วัตถุนั้นในลักษณะเซตอนันตที่เปนไปไดของ DirectPositions โดย TransfiniteSet<T>  เปนคลาสที่
มีพารามิเตอรกํากับดังที่ถูกกําหนดไวใน ISO TS 19103 

(3.5) GM_Position  
ประเภทขอมูลของคลาส GM_Position เปนประเภทยูเนียน ประกอบดวย DirectPosition 

หรือการอางอิงกับคลาส GM_Point ซ่ึงไดรับมาจาก DirectPosition  การใชประเภทขอมูลนี้อนุญาต
ใหระบุตําแหนง ทั้งทางตรงในรูปของคาพิกัดหรือทางออมในรูปของการอางอิงกับคลาส 
GM_Point 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-7  DirectPosition 
 

(3.6) GM_PointArray, GM_PointGrid 
รูปเรขาคณิตที่สรางในมาตรฐานสากลฉบับนี้สวนใหญใชจุดอางอิงซึ่งถูกจัดการใหอยูใน

รูปของลําดับ (sequences) หรือ กริด (grids) 
(3.7) GM_GenericCurve  
คลาส GM_Curve และคลาส GM_CurveSegment ทั้งสองคลาสแสดงสวนของรูปเรขาคณิต

เชิงเสนโคง (curvilinear geometry) ดังนั้น คลาส GM_Curve และคลาส GM_CurveSegment ใชการ
ปฏิบัติการ signatures จํานวนหนึ่งรวมกัน  คลาสเหลานี้ถูกกําหนดในอินเตอรเฟสของคลาส 
GM_GenericCurve (ภาพที่ 3-8) โดยมีการปฏิบัติการที่สําคัญประกอบดวย “startPoint”, “endpoint”, 
“tangent”, “startParam”, “endParam”, “paramForPoint”, “param”, “startConstrParam”, 
“endConstrParam”, “constrParam”, “length” และ “asLineString 



 ี่ 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137  
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ภาพที่ 3-8  Curve segment classes 
 ที่มา: ISO 19107 (2003) 

 

บทท
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(3.8) GM_CurveInterpolation  
คลาส GM_CurveInterpolation เปนรายการของรหัส ซ่ึงอาจถูกใชเพื่อจําแนกกลไกของ 

การประมาณคาในชวงที่ถูกระบุโดยผังเคารางการประยุกตในลักษณะรายการของรหัส  วิธีการที่ถูก
ยอมรับสําหรับการประมาณคาในชวง “interpolation” ไดแก  (1) Linear (linear) (2) Geodesic 
(geodesic) (3) Circular arc by three points (circularArc3Points) (4) Circular arc by two points and 
bulge factor (circularArc2PointWithBulge) (5) Elliptical arc (elliptical) (6) Clothoid (clothoid), 
Conic arc (conic) (7) Polynomial Spline (polynomialSpline) (8) Cubic spline (cubicSpline), และ 
(9) Rational Spline (rationalSpline) 

(3.9) GM_CurveSegment  
คลาส GM_CurveSegment กําหนดเซกเมนต (segment) ที่เปนเอกพันธของคลาส 

GM_Curve  โดยสวนใหญ แตละคลาส GM_CurveSegment จะอยูในคลาส GM_Curve 
(3.10) GM_LineString 
คลาส GM_LineString ประกอบดวยลําดับเสนของเซกเมนต ที่แตละเสนของเซกเมนตมี

กระบวนการกําหนดพารามิเตอรคลายกับสวนหนึ่งของคลาส GM_LineSegment  
(3.11) GM_LineSegment  
คลาส GM_LineSegment ประกอบดวยจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของตําแหนงทิศทาง 

(startPoint และ endPoint) ถูกเชื่อมตอกันโดยเสนตรง  ดังนั้น ขอมูลอรรถาธิบายของการประมาณคา
ในชวงของคลาส GM_LineSegment อาจเปนการปฏิบัติการเชิงเสน 

(3.12) GM_GeodesicString  
คลาส GM_GeodesicString ประกอบดวยลําดับของเซกเมนตภูมิมาตรศาสตร โดยคลาส 

จะรวม Sequence<GM_Geodesic> เขาไปในวัตถุเดียวเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ 
(3.13) GM_Geodesic 
คลาส GM_Geodesic ประกอบดวย 2 ตําแหนงที่แยกกันและถูกเชื่อมตอโดยเสนโคง 

ภูมิมาตรศาสตร  เสนโคงภูมิมาตรศาสตรถูกกําหนดจากแบบจําลองทรงรี (ellipsoid) หรือจีออยด 
(geoid) สําหรับใชในการประมาณคาในชวงของตําแหนงอ่ืนๆ 

(3.14) GM_ArcString  
คลาส GM_ArcString จะคลายกับกับคลาส GM_LineString ยกเวนการประมาณคาในชวง

โดยใชสวนโคงรูปวงกลม (circular arcs) โดยใชจุด 3 จุดในการประมาณคาในชวง 
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(3.15) GM_Arc  
คลาส GM_Arc ประกอบดวยสวนโคงของวงกลม (circle) ที่ถูกกําหนดโดยจุดสามจุด 

เร่ิมตน ณ จุดลําดับที่หนึ่ง สงผานไปยังจุดสําดับที่สอง และจะหยุด ณ จุดลําดับที่สาม 
(3.16) GM_Circle  
คลาส GM_Circle เหมือนกับคลาส GM_Arc แตคลาส GM_Circle ถูกปดลอมเพื่อกอรูป

เปนวงกลมที่สมบูรณ 
(3.17) GM_ArcStringByBulge 
รูปแปร (variant) ของสวนโคงนี้บรรจุพารามิเตอรแบบงายของตัวสรางลําดับที่สองของ

องคประกอบคลาส GM_Arcs และคํานวณขอมูลอรรถาธิบายอื่นๆ ของสวนโคงมาตรฐานอีกครั้ง 
(3.18) GM_ArcByBulge 
คลาส GM_ArcByBulge เปนขอจํากัดของคลาส GM_ArcStringByBulge  การอินสแตนส

คลาส GM_ArcByBulge จะมีจุดควบคุมทั้งหมดบนวงกลมเดียวกัน 
(3.19) GM_Conic 
ประเภทของคลาส GM_Conic แสดงถึงเสนโคงรูปกรวยใดๆ   
(3.20) GM_Placement 
คลาส GM_Placement กําหนดการแปลงจากพารามิเตอรเชิงอนุมานของปริภูมิไปยัง 

ปริภูมิพิกัดของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกใช 
(3.21) GM_AffinePlacement 
การวางตําแหนงเหลานี้ถูกกําหนดโดยอาศัยการแปลงเชิงเสน (linear transformation) จาก

ปริภูมิพารามิเตอรไปเปนปริภูมิพิกัดเปาหมาย 
(3.22) GM_Clothoid 
คลาส GM_Clothoid ทําใหเกิดผล clothoid (หรือ Cornu’s spiral) ซ่ึงเปนเสนโคง 

เชิงระนาบ โดยที่ความโคง (curvature) เปนฟงกชันแบบตายตัวของความยาวของความโคง 
(3.23) GM_OffsetCurve 
เสนโคงที่ออฟเซตเปนเสนโคงที่ระยะทางคงที่จากเสนโคงหลัก 
(3.24) GM_Knot 
คลาส GM_Knot ถูกใชควบคุมปริภูมิพารามิเตอรเชิงอนุมานสําหรับเสนโคงแบบ spline 

และ พื้นผิว (surfaces) 
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(3.25) GM_KnotType 
B-spline เปนเอกรูป (uniform) ก็ตอเมื่อปมทั้งหมดเปนภาวะรากซ้ําระดับหนึ่ง และปม

ทั้งหมดแตกตางโดยคาคงที่ที่เปนบวกจากปมกอนหนานั้น  รายการของรหัสที่ถูกใชเพื่ออธิบาย 
การกระจายของปมในปริภูมิของพารามิเตอรของ spline ที่หลากหลาย มีดังนี้ 

- uniform เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับเอกรูปของ B-spline 
- quasiUniform เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับคลายเอกรูปของ B-spline 
- piecewiseBezier เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับการแบงชวงเสนโคงแบบ 

Bezier 
(3.26) GM_SplineCurve 
คลาส GM_SplineCurve ปฏิบัติงานในรูปของรากสําหรับประเภทยอยของคลาส 

GM_Curve Segment โดยอาศัย spline แบบฟงกชันพหุนามหรือฟงกชันตรรกยะ 
(3.27) GM_PolynomialSpline 
Spline แบบที่ถูกกําหนดเปนชวงในรูปของพหุนามระดับขั้นที่ n ที่แบงชวงตอเนื่องกันถึง 

Cn-1 ณ จุดควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงของพหุนามตามที่กําหนด 

(3.28) GM_CubicSpline 
Splines กําลังสาม (cubic spline) คลายกับสายเสนตรง โดยแตละเซกเมนตมีฟงกชันเปน

ของตัวเอง  Splines กําลังสามใชจุดควบคุมและเซตของพารามิเตอรที่ไดจากการอนุพัทธเพื่อ
กําหนดการแบงชวงของการประมาณคาในชวงแบบพหุนามระดับขั้นที่ 3 

(3.29) GM_SplineCurveForm 
รายการของรหัสนี้ถูกใชเพื่อบงชี้การแบงกลุมของเสนโคงใดที่อาจถูกประมาณคาโดย 

 B-spline  โดยคาที่มีศักยภาพ ประกอบดวย  (1) polyline form (2) circular Arc (3) elliptic Arc  
(4) parabolic Arc และ (5) hyperbolic Arc 

(3.30) GM_BSplineCurve 
B-spline เปนเสนโคงแบบพหุนามที่มีพารามิเตอรแบบแบงชวงหรือเสนโคงแบบตรรกยะที่

ถูกอธิบายในลักษณะของจุดควบคุมและฟงกชันพื้นฐาน  ถาการถวงคาน้ําหนักในปมตางๆ  
เทากันแลว ปมนั้นเปน spline แบบพหุนาม  แตถาการถวงน้ําหนักในปมตางๆ ไมเทากันกันแลว  
ปมนั้นเปน spline แบบฟงกชันตรรกยะ  

(3.31) GM_Bezier 
คลาส GM_Bezier เปน spline แบบพหุนาม ที่ใช Bézier polynomial หรือ Bernstein 

polynomial สําหรับการประมาณคาในชวง 
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(3.32) GM_SurfaceInterpolation 
คลาส GM_SurfaceInterpolation เปนรายการของรหัสที่อาจจะถูกใชเพื่อจําแนกกลไกการ

ประมาณคาในชวงที่ถูกระบุไวในผังเคารางการประยุกต  โดยคาที่สมเหตุสมผลสําหรับการ
ประมาณคาในชวงประกอบดวย (1) ไมมี (none) (2) ระนาบ (planar) (3) ทรงกลม (spherical) ทรงรี 
(elliptical) ทรงกรวย (conic) (4) โครงชายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (tin)  (5) เสนโคงเชิง
พารามิเตอร (parametricCurve) (6) Spline แบบพหุนาม (polynomialSpline) (7) Spline แบบตรรกยะ 
(rationalSpline)  (8) Spline แบบโครงชายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (triangulatedSpline) 

(3.33) GM_GenericSurface  
ทั้งคลาส GM_Surface และ GM_SurfacePatch แสดงหนาตัดของพื้นผิวทางเรขาคณิต และ 

มีการใชการปฏิบัติการ signatures จํานวนหนึ่งรวมกัน ส่ิงเหลานี้ถูกกําหนดในอินเตอรเฟสของ
คลาส GM_GenericSurface 

(3.34) GM_SurfacePatch  
คลาส GM_SurfacePatch กําหนดสวนที่เปนเอกพันธของคลาส GM_Surface  ภาวะรากซ้ํา 

(multiplicity) ของการเชื่อมสัมพันธ “Segmentation” เพื่อระบุวาแตละคลาส GM_SurfacePatch  
จะอยูในบริเวณสวนใหญของคลาส GM_Surface 

(3.35) GM_PolyhedralSurface  
คลาส GM_PolyhedralSurface คือ คลาส GM_Surface ที่ถูกประกอบดวยพื้นผิวของโพลีกอน 

(คลาส GM_Polygon) ถูกเชื่อมติดกันตามเสนโคงทางขอบเขตรวมกันของพื้นผิวของโพลีกอน 
(3.36) GM_Polygon  
คลาส GM_Polygon เปนแผนปะของพื้นผิวที่ถูกกําหนดโดยเซตของขอบเขตของเสนโคง

และพื้นผิวรากฐานกับเสนโคงเหลานี้เชื่อมติดกัน คาโดยปริยายคือเสนโคงที่เปนระนาบรวม และ
เปนโพลีกอนใชการประมาณคาในชวงเชิงระนาบในพื้นที่ภายในของโพลีกอน 

(3.37) GM_TriangulatedSurface  
คลาส GM_TriangulatedSurface เปนคลาส GM_PolyhedralSurface ซ่ึงถูกประกอบเฉพาะของ

สามเหลี่ยม (คลาส GM_Triangle)  โดยไมมีขอจํากัดวาโครงขายสามเหลี่ยมจะถูกอนุพัทธอยางไร 
(3.38) GM_Triangle  
คลาส GM_Triangle เปนคลาส GM_Polygon เชิงระนาบที่ถูกกําหนดโดยมุม 3 มุม นั่นคือ 

คลาส GM_Triangle เปนผลที่ไดรับของตัวสรางของรูปแบบ คือ 
 GM_Polygon (GM_LineString (<P1,  P2,  P3,  P1>) ) 
โดยที่ P1, P2, และ P3 คือ 3 ตําแหนงของคลาส GM_Positions  คลาส GM_Triangles ไมมีชองโหว  
คลาส GM_Triangle จะถูกใชเพื่อสรางคลาส GM_TriangulatedSurfaces. 
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(3.39) GM_Tin  
คลาส GM_Tin เปนคลาส GM_TriangulatedSurface ซ่ึงใชขั้นตอนวิธีแบบ Delaunay หรือ

ขั้นตอนวิธีที่คลายกันที่ถูกแทนดวยการพิจารณาสําหรับเสนพัก (breaklines) เสนหยุด (stoplines) 
และความยาวสูงสุด (maximum length) ของดานรูปสามเหลี่ยม 

(3.40) GM_ParametricCurveSurface  
แ ผ น ป ะ ข อ ง พื้ น ผิ ว ที่ ส ร า ง พื้ น ผิ ว เ ส น โ ค ง ท า ง พ า ร า มิ เ ต อ ร  ค ล า ส 

GM_ParametricCurveSurface เปนวงศเสนโคงอยางตอเนื่องทั้งหมด ที่ถูกกําหนดโดยฟงกชัน 
เชิงอนุมานที่มีรูปแบบ ดังนี้ 

 surface(s,t): [a,b]×[c,d] →DirectPosition  
(3.41) GM_GriddedSurface  
คลาส GM_GriddedSurface คือ คลาส GM_ParametricCurveSurface ที่ถูกกําหนดจากกริด

แบบสี่เหล่ียมมุมฉากในปริภูมิของพารามิเตอร  
(3.42) GM_Cone  
คลาส GM_Cone คือ คลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในรูปวงศภาคตัดกรวย โดย

จุดควบคุมของภาคตัดกรวยผันแปรเชิงเสนตรง 
(3.43) GM_Cylinder  
คลาส GM_Cylinder เปนคลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในลักษณะวงศวงกลม 

โดยตําแหนงของวงกลมผันแปรตามเซตของเสนขนาน 
(3.44) GM_Sphere  
คลาส GM_Sphere คือ คลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในลักษณะวงศวงกลม ซ่ึง

ตําแหนงของวงกลมผันแปรเชิงเสนตรงตามแกนของรูปทรงกลม และรัศมีของวงกลมผันแปรใน
สัดสวนกับฟงกชันโคไซน (Cosine) ของมุมจุดศูนยกลาง 

(3.45) GM_BilinearGrid  
คลาส GM_BilinearGrid คือ คลาส GM_GriddedSurface ซ่ึงใชสายเสนในรูปของเสนโคง

ทางแนวราบและแนวดิ่ง 
(3.46) GM_BicubicGrid  
คลาส GM_BicubicGrid คือ คลาส GM_GriddedSurface ซ่ึงใช spline แบบพหุนาม 

ยกกําลังสาม (cubic polynomial splines) ในรูปของเสนโคงทางแนวราบและแนวดิ่ง 
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(3.47) GM_BSplineSurfaceForm  
รายการของรหัส “GM_BSplineSurfaceForm” จะถูกใชเพื่อบงชี้รูปแบบทางเรขาคณิต

เฉพาะที่ถูกนําเสนอโดยคลาส GM_BSplineSurface คาที่มีศักยภาพประกอบดวย (1) planar  
(2) cylindrical (3) conical (4) spherical (5) toroidal และ (6) unspecified 

(3.48) GM_BSplineSurface  
พื้นผิวแบบ B-spline เปนพื้นผิวทางพารามิเตอรแบบตรรกยะหรือแบบพหุนามซึ่งถูกแสดง

โดยจุดควบคุม ฟงกชันพื้นฐานและการถวงน้ําหนักที่เปนไปได  ถาการถวงน้ําหนักเทากันทั้งหมดแลว 
spline เปนแบบพหุนามแบบแบงชวง (piecewise polynomial) ถาการถวงน้ําหนักไมเทากันแลว  
spline เปนแบบตรรกยะแบบแบงชวง (piecewise rational)  ถาการปฏิบัติการบูลีน “isPolynomial” 
ถูกกําหนดใหเปน TRUE แลว การถวงน้ําหนักจะถูกกําหนดทั้งหมดใหเทากับ 1  

(4) แพคเกจการรวมทางเรขาคณิต (Geometric aggregate package) 
การรวมกลุม (aggregations) โดยพลการของวัตถุทางเรขาคณิตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได  โดยถูกใช

เพื่อรวมรวบชิ้นสวนของรูปเรขาคณิตของประเภทที่ระบุ  ในการประยุกตอาจใชการรวมกลุมสําหรับ
รูปลักษณที่ใชวัตถุทางเรขาคณิตที่หลากหลายในการนําเสนอผลงานการประยุกต เชน การรวมกลุม
ของจุดเพื่อแสดงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสวนผลไม 

(4.1) GM_Aggregate  
คลาส GM_Aggregates (ภาพที่ 3-9) เปนการรวบรวมวัตถุทางเรขาคณิต  เนื่องจากกลุมวัตถุ

ทางเรขาคณิตจะใชการดัดแปลงการกําหนดทิศทาง การอางอิงเสนโคงและการอางอิงพื้นผิวที่ไม
เชื่อมโยงโดยตรงกับคลาส GM_Curve และคลาส GM_Surface แตเชื่อมโยงโดยตรงกับคลาส 
GM_OrientableCurve และ คลาส GM_OrientableSurface 

วัตถุทางเรขาคณิตสวนใหญถูกบรรจุในรูปลักษณ และไมสามารถนําไปใชในการรวบรวม 
ซ่ึงเปนการรวมกลุมแบบสมบูรณ (strong aggregations)  การรวบรวมซึ่งอธิบายในมาตรานี้เปน 
การรวมกลุมแบบไมสมบูรณ (weak aggregations) และจะใชอางอิงเพื่อรวมวัตถุทางเรขาคณิต   

(4.2) GM_MultiPrimitive  
คลาส  GM_MultiPrimitive เปนคลาสรากสําหรับการรวมกลุมรูปปฐมฐานทั้งหมด  

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Primitives ที่ถูกบรรจุในคลาส 
GM_MultiPrimitive  การประกาศขอมูลอรรถาธิบายในที่นี้จะศึกษาขอมูลอรรถาธิบายเปนพิเศษ   
ณ คลาส GM_Aggregate เพื่อรวมเฉพาะคลาส GM_Primitives ในประเภทของการรวมกลุมนี้  
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(4.3) GM_MultiPoint  
คลาส GM_MultiPoint เปนคลาสของการรวมกลุม โดยประกอบดวยจุดเพียงอยางเดียว 

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Points ที่ถูกบรรจุในคลาส 
GM_MultiPoint นี้  

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-9 คลาส GM_Aggregate 
(4.4) GM_MultiCurve  
คลาส GM_MultiCurve เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบเฉพาะอินสเตนสของคลาส 

GM_OrientableCurve เทานั้น  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส 
GM_OrientableCurves ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiCurve นี้ 

(4.5) GM_MultiSurface  
คลาส GM_ MultiSurface เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบเฉพาะอินสเตนสของคลาส 

GM_OrientableSurface เทานั้น  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส 
GM_OrientableSurfaces ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSurface นี้ 
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(4.6) GM_MultiSolid  
คลาส GM_MultiSolid เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบดวยรูปทรงตันเทานั้น  

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Solids ที่ถูกบรรจุในคลาส 
GM_MultiSolid นี้ 

(5) แพคเกจรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometric complex package) 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (คลาส GM_Complex) คือ เซตของวัตถุทางเรขาคณิตปฐมฐาน

ของพื้นที่ภายในของวัตถุทางเรขาคณิตปฐมฐานที่ไมตอเนื่องกัน นอกจากนี้ ถารูปปฐมฐานอยูใน 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตแลว ณ ที่นั้นจะปรากฏเซตของรูปปฐมฐานอยูในรูปเชิงซอนนั้น โดย 
Point-wise union ของเซตของรูปเชิงซอนคือ ขอบเขตของรูปปฐมฐานลําดับแรกนี้ 

วิธีการหนึ่งสําหรับใชสรางรูปเชิงซอนจากเซตของรูปปฐมฐานคือ อาศัยการเริ่มตนที่มี 
รูปปฐมฐานตางๆ และดําเนินการการปฏิบัติการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ถา 2 รูปปฐมฐานซอนทับกัน (overlap) แลวแบงยอยรูปปฐมฐานนั้น จากนั้นกําจัดสวน
ที่ซํ้ากันจนกระทั่งไมมีสวนที่ซอนทับกัน 

2. ทํานองเดียวกัน ถารูปปฐมฐานเปนแบบซับซอน โดยแบงยอยรูปปฐมฐาน ในบริเวณที่
รูปปฐมฐานอินเตอรเซก (intersect) กัน จากนั้นกําจัดสวนที่ซํ้าจนกระทั่งไมมีสวนที่
ซอนทับกัน 

3. ถารูปปฐมฐานไมใชจุด ใหคํานวณขอบเขตของรูปปฐมฐานนั้นในลักษณะการ
รวบรวมของรูปปฐมฐานอื่น โดยใชขอบเขตรูปปฐมฐานที่มีอยูแลวในการสรางเซตถา
เปนไปได และแทรกเซตรูปปฐมฐานเขาสูรูปเชิงซอน 

4. ปฏิบัติตามขั้นตอน “1” ถึง “3” ซํ้า จนกระทั่งไมเหลือรูปปฐมฐานใหมในแตละ
ขั้นตอน 

(5.1) GM_Complex  
คลาส GM_Complex คือ การรวบรวมคลาส GM_Primitives แบบงาย ที่ไมมีสวนตอเนื่อง

ทางเรขาคณิต  ถาคลาส GM_Primitive (ยกเวนคลาส GM_Point) อยูในคลาส GM_Complex  
เฉพาะแลว ณ ที่นั้นจะปรากฏเซตของรูปปฐมฐานของมิติที่นอยกวาในรูปเชิงซอนเดียวกันซึ่งกอรูป
ขอบเขตของรูปปฐมฐานนี้ 

(5.2) GM_Composite 
การประกอบทางเรขาคณิตคือ คลาส GM_Composite (ภาพที่ 3-10) จะเปนรูปเชิงซอนทาง

เรขาคณิตที่มีเรขาคณิตแกนหลักรากฐานซึ่งเปนสมสัณฐานกับรูปปฐมฐาน  ดังนั้น เสนโคง
ประกอบ (composite curve) เปนการรวบรวมของเสนโคงซึ่งอินเตอรเฟสของเรขาคณิตที่ถูกสมนัย
โดยเสนโคงเดี่ยว (ถึงแมวารูปเชิงซอนมีมากกวาหนึ่ง) 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-10  GM_Composite 

(5.3) GM_CompositePoint  
คลาสที่แยกกันของจุดประกอบคือ คลาส GM_CompositePoint ถูกรวมเขาดวยกันเพื่อ

สําหรับความสมบูรณ  คลาส GM_CompositePoint เปนคลาส GM_Complex ที่บรรจุเฉพาะคลาส 
GM_Point เทานั้น 

(5.4) GM_CompositeCurve  
เสนโคงประกอบคือ คลาส GM_CompositeCurve จะเปนคลาส GM_Composite ที่มี

คุณสมบัติทางเรขาคณิตทั้งหมดของเสนโคง  คุณสมบัติเหลานี้เปนกระบวนการของการทําใหเกิด
เปนวัตถุในการปฏิบัติการ “curve”  โดยเสนโคงประกอบเปนรายการของเสนโคงที่กําหนดทิศทาง
ได (คลาส GM_OrientableCurve) ที่เขากันไดกับวิธีการกําหนดทิศทาง ดังนั้น เสนโคงแตละเสน 
(ยกเวนเสนโคงแรก) เร่ิมตนที่ตําแหนงส้ินสุดของเสนโคงกอนหนานั้น 
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(5.5) GM_CompositeSurface  
พื้นผิวประกอบคือ คลาส GM_CompositeSurface เปนคลาส GM_Complex ที่มีคุณสมบัติ

ทางเรขาคณิตทั้งหมดของพื้นผิว และดังนั้น สามารถถูกพิจารณาในรูปประเภทของพื้นผิวที่สามารถ
กําหนดทิศทางได (คลาส GM_OrientableSurface)  ส่ิงสําคัญ พื้นผิวประกอบเปนการรวบรวมของ
พื้นผิวที่ ถูกกําหนดทิศทาง  ซ่ึงเชื่อมเปนคูบนขอบเขตของเสนโคงรวมกันและกอรูปเปน 
พื้นผิวเชิงเดี่ยว เมื่อพิจารณาแบบองครวม 

(5.6) GM_CompositeSolid  
คลาส GM_CompositeSolid เปนคลาส GM_Complex ที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตทั้งหมด

ของรูปทรงตัน  ส่ิงสําคัญ รูปทรงตันประกอบเปนเซตของรูปทรงตันซึ่งเขารวมเปนคูบนขอบเขต
พื้นผิวรวมเพื่อกอรูปทรงตันเชิงเดี่ยว 

มาตรา 7 Topology packages (แพคเกจของโทโปโลยี) 
การใชงานของโทโปโลยีสวนใหญคือ เพื่อเรงการคํานวณทางเรขาคณิต  วิธีการโดยการ

คํานวณทางเรขาคณิตที่เสร็จสิ้นสมบูรณนี้เปนการเชื่อมสัมพันธอยางชัดเจนกับการอินสแตนสของ
รูปลักษณและวัตถุทางเรขาคณิตในวิธีการที่สอดคลองกันและถูกอนุพัทธจากความสัมพันธทาง
เรขาคณิตอยางชัดเจนของการอินสแตนส ภาพที่ 3-11 แสดงถึงแพคเกจของโทโปโลยีและเรขาคณิต

งโทโพโลยี 

 

และการพึ่งพิงกัน และภาพที่ 3-12 แสดงภาพรวมของโครงสรางคลาสของแพคเกจขอ

ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-11 แพคเกจทางโทโปโลยี สารบญัของคลาส และการพึ่งพิงกนัภายใน 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-12  แผนภาพคลาสทางโทโปโลยี (Topological class diagram) 

 (1) แพกเกจรากของโทโปโลยี (Topology root package) 
 การคํานวณทางเรขาคณิต เชน การบรรจุ (containment) (จุดในโพลีกอน) การอยูประชิดกนั 
(adjacency) ขอบเขต (boundary) และการคนหาและติดตามโครงขาย (network tracking) เปนความ
เขมขนทางการคํานวณ  โดยเหตุผลนี้ โครงสรางเชิงการจัด (combinatorial structure) ที่ถูกเรียกวา 
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (topological complex) ที่ถูกสรางเพื่อแปลงขั้นตอนวิธีการคํานวณทาง
เรขาคณิต (computational geometry algorithm) เปนขั้นตอนวิธีเชิงการจัด (combinatorial 
algorithm)  ภายใตโดเมนของสารสนเทศภูมิศาสตร  
 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีประกอบดวยการรวบรวมของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของทุก
ประเภทที่ขึ้นอยูกับมิติของรูปเชิงซอน  ดังนั้น รูปเชิงซอน 2 มิติ ตองบรรจุ ผิวหนา เสนขอบ และ 
จุดตอ ในขณะที่รูปเชิงซอน 1 มิติหรือกราฟ บรรจุเสนขอบและจุดตอเทานั้น 
 ระบบทางโทโปโลยีอาศัยการจัดดําเนินการทางพีชคณิต (algebraic manipulation) ของ 
พหุนามหลายตัวแปร (multivariate polynomial)  การกําหนดของกระบวนงาน (procedure) การทํา
หนาที่ (function) และการปฏิบัติการ (operation) ในแพคเกจโทโปโลยีถูกดําเนินการ ดังนั้น ปญหา
ทางเรขาคณิตในโดเมนทางเรขาคณิตสามารถถูกแปลใหเปนปญหาทางพีชคณิตในโดเมนของ 
โทโปโลยี ในที่นั้น ปญหาทางพีชคณิตถูกแกปญหา และวิธีการแกปญหาจะถูกแปลกลับมายัง
โดเมนทางเรขาคณิต  นิพจนทางโทโปโลยีในพีชคณิตนี้เปนพหุนามหลายตัวแปร ลําดับขั้นที่ 1 โดย
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ที่ตัวแปรสมนัยกับรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี ภาพที่ 3-13 สรุปความสัมพันธระหวางโทโปโลยีและ
เรขาคณิต 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-13 ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและรูปโทโปโลย ี

(1.1) TP_Object  
 วัตถุทางโทโปโลยีคือ คลาส TP_Object (ภาพที่ 3-14) เปนคลาสนามธรรมที่สนับสนุน
ประเภทราก (root type) สําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีและรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี โดยมี
การปฏิบัติการที่เกี่ยวของคือ  “dimension” “ boundary” “ coBoundary” “ interior” “ exterior” 
“ closure” และ “ maximalComplex”  
 ภาพที่ 3-15 แสดงวิธีการทํางานของการปฏิบัติการ “boundary” ที่สามารถถูกทําใหมองเห็น
ในรูปของการเชื่อมสัมพันธจากวัตถุของแตละมิติไปยังวัตถุที่มีมิตินอยกวาอยูหนึ่งมิติ และการ
ปฏิบัติการ “coboundary” ที่สามารถทําใหมองเห็นลักษณะความสัมพันธระหวางระดับมิติของ
คลาส TP_Primitives ในทํานองเดียวกันกับการปฏิบัติการ “boundary” แตถูกกําหนดทิศทางในทิศ
ตรงขาม โดยการเพิ่มของมิติแทนที่จะลดมิติลง 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-14 คลาส TP_Object 
 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-15 การปฏิบตัิการ Boundary และ coboundary ท่ีถูกนําเสนอในรูปการเชือ่มสัมพันธ 
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 (2) แพคเกจรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topological primitive package) 
 แพคเกจรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีประกอบดวยรูปปฐมฐานทั้งหมดสําหรับแตละมิติและ
สนับสนุนคลาสเพื่อการแสดงผลของความสัมพันธเชิงโครงสรางเหลานั้น (ภาพที่ 3-16) 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-16 กลุมคลาสสําคญัในรูปโทโปโลยี 
 (2.1) TP_Boundary  
 คลาส TP_Boundary เปนคลาสรากสําหรับประเภทขอมูลของขอบเขตทั้งหมดที่ใชใน 
แพคเกจทางโทโปโลยี คลาส TP_Boundary ไมตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเวนแตวาคลาส 
TP_Boundary จะเปนคลาส TP_Expression และวงรอบ 
 (2.2) TP_ComplexBoundary   
 คลาส TP_ComplexBoundary เปนคลาสรากสําหรับประเภทขอมูลของขอบเขตทั้งหมด 
ที่ใชในแพคเกจทางโทโปโลยีสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  คลาส TP_ComplexBoundary  
ไมตองการรายละเอียดเพิ่มเติม เวนแตวาคลาส TP_ComplexBoundary จะเปนคลาส 
TP_Expression 
 (2.3) TP_PrimitiveBoundary  
 แตละรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสามารถสงคืนคาขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี  
ประเภทขอมูลภายใตคลาส TP_PrimitiveBoundary ถูกใชเพื่อสรางขอบเขตเหลานั้นดวยวิธีการ 
ที่เหมาะสม  เนื่องจากคลาส TP_Node ไมมีขอบเขต จึงไมมีประเภทขอมูลเฉพาะที่ถูกกําหนด
สําหรับขอบเขตของคลาส TP_Node 
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 (2.4) TP_EdgeBoundary 
 คลาส TP_EdgeBoundary บรรจุการอางอิง 2 คลาส TP_Node ในรูปของการอินสแตนส 
TP_DirectedNode  ขอมูลอรรถาธิบาย startNode จะมีการกําหนดทิศทางเชิงบวกและ 
ขอมูลอรรถาธิบาย endNode จะมีการกําหนดทิศทางเชิงลบ  
 (2.5) TP_FaceBoundary  

คลาส TP_FaceBoundary ประกอบดวยบางจํานวนของคลาส TP_Rings ที่สอดคลองกับ
องคประกอบตางๆ ของขอบเขตคลาส TP_FaceBoundary  
 (2.6) TP_SolidBoundary 

คลาส TP_SolidBoundaries คลายกับคลาส TP_FaceBoundaries  ในปริภูมิแบบยุคลิดปกติ 
หนึ่งเชลล (shell) ถูกจําแนกความแตกตางใหเปนพื้นที่ภายนอก 
 (2.7) TP_Ring  
 คลาส TP_Ring ถูกใชสําหรับแสดงองคประกอบที่เชื่อมติดกันแบบเชิงเดี่ยวของคลาส 
TP_FaceBoundary  คลาส TP_Ring ประกอบดวยจํานวนของคลาส TP_DirectedEdges ที่เชื่อม
ติดกันในวงรอบ (วัตถุที่ไมมีขอบเขต) 
 (2.8) TP_Shell  
 คลาส TP_Shell ถูกใชสําหรับแสดงองคประกอบที่เชื่อมติดกันแบบเชิงเดี่ยวของคลาส 
TP_SolidBoundary  คลาส TP_Shell ประกอบดวยจํานวนของคลาส TP_Faces ที่ถูกเชื่อมติดกันใน
วงรอบทางโทโปโลยี (วัตถุที่ไมมีขอบเขต) 
 (2.9) TP_Primitive  
 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี คลาส TP_Primitive (ภาพที่ 3-17) คือ สมาชิกที่ไมสามารถแยก
เปนสวนยอยไดของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  ดังนั้น โดยทั่วไปรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 
สมนัยกับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของมิติที่เหมือนกันซึ่งเปนองคประกอบของรูปเชิงซอนทาง
เรขาคณิต  เมื่อรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตปรากฏเปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีแลว รูปปฐมฐาน 
ในแตละรูปจะคงรักษามิติแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1-to-1) 
 (2.10) TP_DirectedTopo  
 จากมุมมองเชิงการคํานวณ สมาชิกของคลาส TP_DirectionTopo (ภาพท่ี 3-18 และภาพที่ 
3-19) สมมูลกับวัตถุทางเรขาคณิตที่สามารถกําหนดทิศทางหลากหลาย  (คลาส 
GM_OrientableObject) ในแพคเกจของเรขาคณิต (คลาส GM_OrientableCurve และคลาส 
GM_OrientableSurface) คลาสTP_DirectedNode และคลาส TP_DirectedSolid ไมไดแบงความ
สมมูลของวัตถุทางเรขาคณิต 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137 43 

 
ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-17 TP_Primitive  

ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 
ภาพที่ 3-18  คลาสยอยของคลาส TP_DirectedTopo 
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ท่ีมา: ISO 19107 (2003) 

ภาพที่ 3-19  คลาส TP_DirectedTopo 

(2.11) TP_Node 
คลาส TP_Node สืบทอดทั้งหมดของอินเตอรเฟสของคลาส TP_Node จากคลาส 

TP_Primitive ที่มีการตอเติมบางสวนบนโครงสรางของขอบเขตและขอบเขตรวม 
(2.12) TP_DirectedNode 
คลาส “TP_DirectedNode” สนับสนุนคลาส TP_Node ในโทโปโลยีทางการคํานวณของ

คลาส TP_Expression  สําหรับคลาส TP_Node การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส 
TP_Object จะสงคืนคาศูนยมายังนิพจน (expression) เสมอ ซ่ึงสมนัยกับรูปเรขาคณิตวาง (empty 
geometry) 

(2.13) คลาส TP_Edge 
รูปปฐมฐานคลาส TP_Edge เปนรูปปฐมฐาน 1 มิติสําหรับโทโปโลยี  สําหรับคลาส 

TP_Edge การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืนคาคูของจุดตอ 
(pair of nodes) จุดตอหนึ่งเริ่มตนที่เสนขอบ (คลาส TP_DirectedNode เชิงลบ) และอีกจุดตอหนึ่ง
ส้ินสุดที่เสนขอบ (คลาส TP_DirectedNode เชิงลบ) 

(2.14) TP_DirectedEdge 
คลาส “TP_DirectedEdge” สนับสนุนคลาส TP_Edge ในการคํานวณทางโทโปโลยีของคลาส 

TP_Expression ส่ิงนี้คลายคลึงกับมโนทัศนของคลาส GM_OrientableCurve ในความหมายที่คลาส 
TP_ DirectedEdge ปฏิบัติในลักษณะของ proxy สําหรับเสนขอบ/เสนโคงพื้นฐาน เมื่อตองการ 

(2.15) TP_Face  
คลาส “TP_Face” บัญญัติรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสําหรับคลาส GM_Surface 
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(2.16) TP_DirectedFace 
คลาส TP_DirectedFaces จะถูกใชในการกําหนดขอบเขตของคลาส TP_Solid  ส่ิงนี้ 

คลายกับมโนทัศนของคลาส GM_OrientableSurface ในความหมายที่คลาส TP_DirectedFaces 
ปฏิบัติในลักษณะของตัวแทน (proxy) สําหรับผิวหนา/พื้นผิวฐาน เมื่อตองการ 

(2.17) TP_Solid 
คลาส “TP_Solid” บัญญัติรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสําหรับคลาส GM_Solid 
(2.18) TP_DirectedSolid  

 คลาส “TP_DirectedSolid” สนับสนุนคลาส TP_Solid ในการคํานวณทางโทโปโลยีของ
คลาส TP_Expression 
 (2.19) TP_Expression  
 พีชคณิตหรือการคํานวณทางโทโปโลยีถูกสรางแนวคิดอยางงายที่สุดในลักษณะการ 
จัดดําเนินการของพหุนามหลายตัวแปร พหุนามระดับที่หนึ่ง โดยที่ตัวแปรตางๆ สอดคลองกับ
คลาส TP_Primitives คลาส TP_DirectedTopo แสดงพจนในพีชคณิตนี้  คลาส TP_Expression 
แสดงนิพจนทางพหุนาม 
 การจัดลําดับของพจนในพหุนามไมสงผลกับคาของพจน ดังนั้นคลาส TP_Expression ได
ถูกแบงคลาสยอยจาก Set<TP_DirectedTopo>  การปฏิบัติการตางๆ ของคลาส TP_Expression ถูก
ตองการเพื่อการสราง (construct) การจัดดําเนินการ (manipulate) และการทดสอบ (test) พหุนาม
เหลานี้  
 (3) แพคแกจรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topological complex package) 
 แพคแกจรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีบัญญัติคลาสเพิ่มเติมสําหรับการสรางคลาส 
TP_Complexes 
 (3.1) TP_Complex 
 ในมาตรานี้ประกอบดวยการกําหนดของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีที่คูขนานกับรูปเชิงซอน
ทางเรขาคณิต คลาส TP_Complex อาจใชเซตของการปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาชิกของเซตของการ
ปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานเซตของการปฏิบัติการที่สมมูลเกี่ยวกับเซตรากฐานของตําแหนงทิศทางที่
ถูกนําเสนอโดยสมาชิกทางเรขาคณิตของการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (คลาส GM_Complex) 
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มาตรา 8 ความสัมพันธทางโทโปโลยีท่ีถูกอนุพัทธ (Derived topological relations) 
มาตรานี้บัญญัติถึงกลไกสําหรับแสดงคุณลักษณะความสัมพันธทางโทโปโลยีในลักษณะ

ของตัวปฏิบัติการที่ถูกเรียกใชงานในการสอบถาม  ตัวปฏิบัติการการสอบถาม (query operators) 
เหลานี้ สามารถทําการคํานวณโดยอาศัยการปฏิบัติการทางทฤษฎีของเซต (set theoretic operations) 
ที่ถูกกําหนดเกี่ยวกับคลาส GM_Object และประเภทยอย (subtypes) ของคลาส GM_Object และ
การปฏิบัติการทางพีชคณิต (algebraic operations) ที่ถูกกําหนดเกี่ยวกับคลาส TP_Expression  สอง
กลไกเหลานี้สมมูลกันสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตซึ่งคือการปรากฏเปนรูปเชิงซอนทาง 
โทโปโลยีที่สมนัยกัน  ตัวปฏิบัติการที่ถูกกําหนดไวในมาตรานี้ทําใหเกิดผลการประเมินการ
สอบถาม (query evaluation) และที่ถูกกําหนดในลักษณะของการอนุญาตใหมีการทําใหเกิดผลใน
หลากหลายรูปแบบที่ถูกรับประกันของความเหมือนกันของผลที่ไดรับกับชุดขอมูล (datasets) ที่มี
สารัตถะของสารสนเทศที่เหมือนกัน 

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดกําหนดชื่อเฉพาะกับตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial 
operators) โดยเฉพาะ  โดยมีสมมุติฐานเบื้องตนวา ผังเคารางการประยุกตจะใช 3 เทคนิคการจําแนก 
(classification techniques) ประกอบดวย (1) ตัวปฏิบัติการแบบบูลีนหรือเซตของตัวปฏิบัติการ 
(Boolean or set operators) (2) ตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer operators) และ 
ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) แบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังหมด 
เพื่อระบุถึงตัวปฏิบัติการเฉพาะของการประยุกต  โดยผังเคารางการจําแนก (classification scheme) 
อาศัยพื้นฐานของคลาส TP_Objects  ระบุตัวปฏิบัติการที่เหมือนกันกับคลาส GM_Objects ที่ระบุ  
ผลที่ไดรับไดแก วัตถุประเภทจุด (point) เสนโคง (curve) พื้นผิว (surface) และรูปทรงตัน (solid)  
ที่สมเหตุสมผล 

การไดตามมาตรฐานของระบบการสอบถาม (query system) หมายถึง การปฏิบัติการการ
สอบถามทางโทโปโลยีที่ถูกสนับสนุนวา  สามารถกําหนดตามการแสดงลักษณะเฉพาะ 
ที่ถูกวางผังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด และตัวปฏิบัติการทั้งหมดที่ถูกกําหนดในมาตรานี้สามารถถูก
ทําใหเกิดขึ้นโดยตรงหรือผานการจัดกลุมของตัวปฏิบัติการที่ถูกสนับสนุนที่เขาใจอยางชัดเจน 

(1) ตัวปฏิบัติการแบบบูลีนหรือเซตของตัวปฏิบัติการ 
(1.1) รูปแบบของตัวปฏิบัติการแบบบูลีน (Boolean operators ) 
ตัวปฏิบัติการทางทฤษฎีของเซตถูกอางอิงในลักษณะของตัวปฏิบัติการแบบบูลีน (Boolean 

operators) เนื่องจากตัวปฏิบัติการดังกลาวไมไดแบงแยกความแตกตางระหวางพื้นที่ภายในและ
ขอบเขตของเซต การปฏิบัติการ “closure” ถูกใชเพื่อรวมพื้นที่ภายในและขอบเขตคือ  

 GM_Object::closure() :== interior().union(boundary()) 
สําหรับสองวัตถุคือ A และ B การปฏิบัติการอินเตอรเซกชัน (intersection operations) 

สามารถดําเนินการได 4 รูปแบบ ดังนี้ 
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intersection [closure(A), closure (B)] intersection [closure(A), exterior (B)]  
intersection [exterior (A), closure (B)] intersection [exterior (A), exterior (B)]  
เมตริกของเซตนี้อาจถูกทดสอบเพื่อดูวาแตละเซตเปนเซตวางหรือไม  ส่ิงนี้จําแนก

ความสัมพันธระหวาง A และ B เปนคลาสหนึ่งคลาสใดจากทั้งหมด 24 หรือ 16 คลาส 
ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในลักษณะของแผนแบบ (template) ซ่ึงถูกประยุกตใชกับ

เมตริกของอินเตอรเซกชันเพื่อทดสอบสําหรับความสัมพันธในเชิงพื้นที่เฉพาะระหวางสองวัตถุ  
แผนแบบ คือ เมตริกของคาบูลีน (Boolean Values) ที่ถูกขยาย 4 คา โดยผลการแปลความหมายของ
เมตริกแสดงไวในตารางที่ 3-1  แผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปไดทั้งหมดมีจํานวน 34 หรือ 81 
แผนแบบ เพื่อทดสอบวา สองวัตถุสัมพันธกันอยางสอดคลองกับแผนแบบของตัวปฏิบัติการเฉพาะ 
การอินเตอรเซกชันที่ไมเชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณและถูกทดสอบสําหรับเซตที่ไมวาง
ตามรูปแบบในเมตริก  ถามีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน 
TRUE และถาไมมีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคา FALSE 

ตารางที่ 3-1  ความหมายของเมตริกรูปแบบอินเตอรเซกชันแบบบูลีน 
 

Symbol Non Empty? Meaning 

T TRUE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกเปนเซตไมวาง 
(The intersection at this position of the matrix is non-empty)  

F FALSE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกเปนเซตวาง 
(The intersection at this position of the matrix is empty)  

N NULL 

ตัวปฏิบัติการนี้ไมไดทําการทดสอบการอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้
ของเมตริก 
(This operator does not test the intersection at this position of the 
matrix.) 

หมายเหตุ คา TRUE หมายถึงเซตที่ไมวาง (ดูช่ือคอลัมน) 

 
(1.2) ความสัมพันธแบบบูลีน (Boolean Relate) 
ตัวปฏิบัติการ “bRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธในเชิงพื้นที่โดย

การทดสอบสําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพื้นที่ปดคลุม (closure) และพื้นที่ภายนอก (exterior) 
ของ 2 วัตถุทางเรขาคณิตซ่ึงถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean bRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean bRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 
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เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของสายของตัวอักษร 4 ตัว โดย
มีตัวอักษรเริ่มตนเปน T , F,  หรือ N ที่ถูกกําหนดในรูปแบบแถวหลักคือ 2 คาในแถวลําดับที่หนึ่ง
ตามดวย 2 คาในแถวลําดับที่สองของเมตริก 

(1.3) ความสัมพันธกับเซตของการปฏิบัติการ (Relation to set operations) 
ความสัมพันธแบบบูลีน (Boolean relate) สามารถถูกนํามาใชเพื่อทําใหเกิดผลจาก 

การปฏิบัติการ “contains” “intersects” และ “equals” ของคลาส GM_Objects ตัวอยางเชน 
 C : GM_Composite, G : GM_Object; 
  C.contains(G) = bRelate(C, G, “TNFT” );  
(2) ตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer operators) 
(2.1) รูปแบบของตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร (Form of Egenhofer operators) 
สําหรับสองวัตถุคือ A และ B การปฏิบัติการอินเตอรเซกชัน (intersection operations) 

สามารถดําเนินการได 9 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

Intersection [boundary (A), 
boundary (B)]  

intersection [boundary (A), 
interior (B)]  

Intersection [boundary (A), 
exterior (B)]  

Intersection [interior (A), 
boundary (B)]  

intersection [interior (A), 
interior (B)]  

Intersection [interior (A), 
exterior (B)]  

Intersection [exterior(A), 
boundary(B)]  

intersection [exterior (A), 
interior (B)]  

Intersection [exterior (A), 
exterior (B)]  

 
9 เมตริกนี้ อาจถูกทดสอบเพื่อดูวา แตละเซตเปนเซตวางหรือไม  ส่ิงนี้จําแนกความสัมพันธ

ระหวาง A และ B เปนคลาสใดคลาสหนึ่งจากทั้งหมด 29 หรือ 512 คลาส  
ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในลักษณะของแผนแบบที่ถูกประยุกตใชกับเมตริกของ

อินเตอรเซกชันเพื่อทดสอบสําหรับความสัมพันธเชิงพื้นที่เฉพาะระหวางสองวัตถุ  แผนแบบคือ 
เมตริกของคาบูลีน ที่ถูกขยาย 9 คา โดยผลการแปลความหมายของเมตริกแสดงไวในตารางที่ 3-2 
เนื้อหาของแตละแผนแบบจะเหมือนกับตารางกอนหนานี้  แผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปได
ทั้งหมดมีจํานวน 39 หรือ 19,683 แผนแบบ เพื่อทดสอบวา สองวัตถุสัมพันธกันอยางสอดคลองกับ
ตัวปฏิบัติการเฉพาะ การอินเตอรเซกชันที่ไมเชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณและถูกทดสอบ
สําหรับเซตที่ไมวางตามรูปแบบในเมตริก  ถามีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับ 
สองวัตถุเหลานี้มีคาเปน TRUE และถาไมมีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุ
เหลานี้มีคาเปน FALSE 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137 49 

ตารางที่ 3-2  ความหมายของเมตริกรูปแบบการอินเตอรเซกชันแบบเอเกนโฮฟเฟอร 
 

Symbol Non Empty? Meaning 

T TRUE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตรกิเปนเซตไมวาง 
(The intersection at this position of the matrix is non-empty)  

F FALSE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตรกิเปนเซตวาง 
(The intersection at this position of the matrix is empty)  

N NULL 

ตัวปฏิบัติการนี้ไมไดทําการทดสอบการอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้
ของเมตริก 
(This operator does not test the intersection at this position of the 
matrix.) 

 
(2.2) ความสัมพันธแบบเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer relate) 
ตัวปฏิบัติการ “eRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธในเชิงพื้นที่โดย

การทดสอบสําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพื้นที่ภายใน ขอบเขต และพื้นที่ภายนอกของ 2 วัตถุ
ทางเรขาคณิตซ่ึงถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean eRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean eRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 
เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของสายของตัวอักษร 9 ตัว 

(โดยแตชุดมีอักษร T ,F, หรือ N) ในรูปแบบแถวหลักของเมตริก 
(2.3) ความสัมพันธกับเซตของการปฏิบัติ (Relation to set operations) 
ความสัมพันธแบบเอเกนโฮฟเฟอรสามารถถูกนําไปใชเพื่อทําใหเกิดผลจากการปฏิบัติการ 

“contains” “intersects” และ “equals” ของคลาส GM_Objects ตัวอยางเชน 
C : GM_Primitive, G : GM_Primitive; 
 C.contains(G) = eRelate(C, G, “NFNNTNNFT” ); 
C : GM_Primitive, G : GM_Composite; 
 C.contains(G) = eRelate(C, G, “FFNTTNFFT” );  
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(3) ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) 
(3.1) รูปแบบของตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Form of the full topological 

operators) 
ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) นําความแตกตาง

ของมิติมาพิจารณา และถูกดําเนินการในลักษณะเดียวกับตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร แตความ
แตกตางที่ละเอียดกวาถูกดําเนินการตามคาที่เปนไปได เพื่อทดสอบวา สองวัตถุสัมพันธกันอยาง
สอดคลองกับหนึ่งแผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปไดทั้งหมด 69 = 10,077,696 แผนแบบ 
การอินเตอรเซกชันที่ไมเชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณและถูกทดสอบสําหรับเซตที่ไม
วางและมิติ ตามรูปแบบในเมตริก  ถามีความสอดคลองกัน คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุ
เหลานี้มีคาเปน TRUE และถาไมมีความสอดคลองกัน คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้
มีคาเปน FALSE 

(3.2) ความสัมพันธทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological relate) 
ตัวปฏิบัติการ “cRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธเชิงพื้นที่โดยการ

ทดสอบสําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพื้นที่ภายใน (interior) ขอบเขต (boundary) และพื้นที่
ภายนอก (exterior) ของ 2 วัตถุทางเรขาคณิตซ่ึงถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean cRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean cRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 
เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของตัวอักษร 9 ตัว (โดยแตละ

ชุดมี 0, 1, 2, 3, F, หรือ N) ในรูปแบบแถวหลักของเมตริก 
(4) การจัดหมู (Combinations) 
ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในรูปของการจัดหมูคาบูลีน (Boolean combination) แบบใด

แบบหนึ่งหรือหลายแบบของการปฏิบัติการของรูปปฐมฐานในหัวขอกอนหนานี้ 
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3.3  โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 
โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial 

schema สรุปไดดังนี ้
คํานํา (Forward) 
บทนํา (Introduction) 
1 ขอบเขต (Scope) 
2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative references) 
4 คําศัพทและคํานิยาม (Terms and definitions) 
5 สัญลักษณ สัญกรณ และคํายอ (Symbols, notation and abbreviated terms) 
6 แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 
7 แพคเกจของโทโปโลยี (Topology packages) 
8 ความสัมพันธทางโทโปโลยีที่ถูกอนุพัทธ (Derived topological relations) 

 Annex A (ภาคบังคับ) ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) 
Annex B (ภาคไมบังคับ) การจัดการเชิงมโนทัศนของคําศัพทและคํานิยาม (Conceptual 
organization of terms and definitions)  
Annex C (ภาคไมบังคับ) ตวัอยางของแนวคิดของผังเคารางเชิงพื้นที่ (Examples of spatial 
schema concepts)  
Annex D (ภาคไมบังคับ) ตัวอยางการประยกุตผังเคาราง (Examples for application schemata) 
บรรณานุกรม (Bibliography) 
 

3.4  ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of Spatial Schema 
มาตรา 1 ขอบเขต (Scope) 
มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดโพรไฟลแกนหลักของผังเคารางเชิงพื้นที่ตามที่ไดระบุไวใน 

ISO 19107 ซ่ึงกําหนดเซตขนาดเล็กสุดของรูปทางเรขาคณิตที่สําคัญ สําหรับการสรางผังเคาราง
ประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของ ISO 19106  

มาตรฐานฉบับนี้ สนับสนุนขอมูลเชิงพื้นที่หลายรูปแบบและคําอธิบายภาษาที่ถูกพัฒนา
และมีการใชงานในหลายประเทศหรือองคกรประสานงาน ประกอบดวย ALKIS, DGIWG and 
IHO, GeoWin, INTERLIS, ISO 19136, OpenGIS Simple Features และSOSI Coordinated 
approach for spatial data (ดูรายละเอียดในเอกสารสรุปยอ (Fact sheet)) และตัวอยางการ
ประยุกตใชงานผังเคารางเชิงพื้นที่ (ภาคผนวก ข) 
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มาตรา 2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
วัตถุประสงคของชุดทดสอบนามธรรมในการทดสอบการไดตามมาตรฐานที่มุงเพื่อ

ตรวจสอบความเปนจริงวา ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําให
เกิดเปนวัตถุของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 0 มิติ 1 มิติ และ 2 มิติ ของคลาส GM_Point คลาส 
GM_Point และ คลาส GM_Surface ตามลําดับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 มาตรา 3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative references) 

• ISO 19107: 2003, Geographic information — Spatial schema 
• ISO 19111: 2003, Geographic information — Spatial referencing by coordinates 

 มาตรา 4 คําศัพท คํานิยาม สัญลักษณและคํายอ (Terms, definitions, symbols and 
abbreviated terms) 

คําศัพท คํานิยาม สัญลักษณและคํายอใชเหมือนกับทีก่ําหนดไวใน ISO 19107 
 มาตรา 5 แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้จํากัดการใชงานในเรื่องตอไปนี้ 
• การจัดผังคาํ (mapping) ระหวางรูปลักษณและรูปปฐมฐานทางเรขาคณติเปนแบบ 1 ตอ 1 
• รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตทัง้หมดถูกอางองิกับระบบพิกดัอางอิงแบบเอกเทศ 
• เสนโคง (curves) ทั้งหมด ประกอบดวยเซกเมนตของเสน (line segments) 
• พื้นผิว (surfaces) ทั้งหมด ประกอบดวยผิวหนาราบเชิงระนาบ (planar facets) 
แผนภาพของคลาส (Class diagram) แสดงโพรไฟลแบบสมบูรณและแบบงายของ ISO 

19107 แสดงไวในภาพที่ 3-20 และ ภาพที่ 3-21  
คลาส (classes) ในมาตรฐาน ISO 19137 ที่พิจารณาคัดเลือกขอมูลทางเรขาคณิตที่มีขนาด

เล็กที่สุดเพื่อนําไปใชในการสรางผังเคารางประยุกตที่มีประสิทธิภาพ ถูกแบงออก 2 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

1. คลาสที่เก็บรักษาคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 19107 ประกอบดวย (1) คลาส
นามธรรม (Abstract classes) ไดแก คลาส GM_Object คลาส GM_Boundary คลาส 
GM_PrimitiveBoundary คลาส GM_Primitive คลาส GM_OrientablePrimitive คลาส 
GM_Complex และคลาส GM_Composite  และ (2) คลาสรูปธรรม (Concrete classes) ไดแก คลาส 
GM_Ring คลาส GM_SurfaceBoundary คลาส GM_Point คลาส GM_Curve คลาส GM_Surface 
DirectPosition คลาส GM_PointArray และ คลาส GM_LineString 
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ท่ีมา: ISO 19137 (2007) 

ภาพที่ 3-20 โพรไฟลแบบสมบูรณของ ISO 19107 
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ท่ีมา: ISO 19137 (2007) 

ภาพที่ 3-21 โพรไฟลแบบงายของ ISO 19107 
2. คลาสรูปธรรมใน ISO 19107 ทําเปนคลาสนามธรรมใน ISO 19137 ไดแก คลาส 

GM_OrientableCurve คลาส GM_OrientableSurface และคลาส GM_CompositeCurve 
ในทํานองเดียวกัน การเชื่อมสัมพันธ (Associations) ที่นํามาใชสําหรับการสรางผังเคาราง

ประยุกตที่มีประสิทธิภาพ ถูกแบงออก 2 ประเภท ดังตอไปนี้  
• การเชื่อมสัมพันธที่ รักษาคุณสมบัติตามมาตรฐาน  ISO 19107 ไดแก 

“CoordinateReferenceSystem” และ "Composition" 
• การเชื่อมสัมพันธ (association) และบทบาท (role) การเชื่อมสัมพันธ ที่มีการดัดแปลง

เงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO 19107 มีดังตอไปนี้ 
 “Segmentation” 
 “Interiorto”  
 “Contains” 
 “Complex” 
 “Composition” 
 DirectPosition::coordinateReferenceSystem 
 GM_SurfaceBoundary::exterior 

 นอกจากนี้ มีการเพิ่มเงื่อนไขบังคับใหกับคลาสที่นํามาใชในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 
ประกอบดวย GM_Position คลาส  GM_CurveSegment  คลาส GM_CurveInterpolation คลาส 
GM_SurfaceInterpolation คลาส  GM_SurfacePatch คลาส GM_Polygon และคลาส  
GM_CompositeCurve  
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 มาตรา 6 แพคเกจของโทโปโลยี (Topology packages) 
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดใชแพคเกจทางโทโปโลยีจาก ISO 19107 

 
3.5  โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of spatial schema 

โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of Spatial Schema  
สรุปไดดังนี ้

คํานํา (Forward) 
บทนํา (Introduction) 
1 ขอบเขต (Scope) 
2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative references) 
4 คําศัพท คํานิยาม สัญลักษณและคํายอ (Terms, definitions, symbols and abbreviated 

terms) 
5 แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 
6 แพคเกจของโทโปโลยี (Topology packages) 

 Annex A (informative) คุณสมบัติเฉพาะที่รองรับ (Supported specifications) 
Annex B (normative) ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) 
Annex C (informative) ภาคขยายของแกนหลัก (Extending the core) 
Annex D (informative) ตัวอยาง (Examples) 
บรรณานุกรม (Bibliography) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 

 
 
4.1  บทนํา 

ผลจากการศึกษาและการวิเคราะหเอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19107:2003 Geographic 
information - Spatial schema และ ISO 19137: 2007 Core Profile of Spatial Schema ในเบื้องตน 
พบวา เอกสารมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

• เอกสารมาตรฐาน ISO 19109: 2005 Geographic information - Rules for application 
schema  

• เอกสารมาตรฐาน ISO 19111: 2003 Geographic information - Spatial referencing by 
coordinates  

• เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 1996 Information technology - Programming 
languages, their environments and system software interfaces - Language-
independent datatypes  

• เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-Purpose 
Datatypes (GPD) 

ในการศึกษาเอกสารมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐานเหลานี้ ไดทําการศึกษาในประเด็นสําคญัที่
เกี่ยวของกับเอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema 
และ ISO 19137:2007 Geographic information - Core profile of the spatial schema ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาในแตละเรื่องไดดังตอไปนี้ 
 
4.2  เอกสารมาตรฐาน ISO 19109: 2005 - Rules for application schema 

ในการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: 2005 เร่ือง กฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการ
ประยุกต (Rules for application schema) ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดกฎขอบังคับสําหรับการสราง
และการจัดทําเอกสารผังเคารางการประยุกต ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎขอบังคับสําหรับผังเคาราง
การประยุกตที่สัมพันธโดยตรงกับผังเคารางขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial schema) รวมทั้ง การอธิบาย
ตัวอยางของผังเคารางการประยุกต 

ISO 19109: 2005 เปนมาตรฐานสากลที่มีเปาหมายเพื่อบัญญัติหลักตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
ใชในการกําหนดรูปลักษณและการจําแนกกฎขอบังคับตางๆ สําหรับการพัฒนาผังเคารางการ
ประยุกต (application schema)  ภาพที่ 4-1 แสดงกระบวนการจัดทําโครงสรางขอมูลจากเอกภพของ
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สรรพสาระ (universe of discourse) ไปเปนชุดขอมูลทางภูมิศาสตร  ในการกําหนดประเภท
รูปลักษณและคุณสมบัติของรูปลักษณในลักษณะของการรับรูในบริบทของการประยุกตจะถูก 
อนุพัทธจากเอกภพของสรรพสาระ  โดยมีการจัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อของรูปลักษณ (feature 
catalogue) ประเภทของรูปลักษณ (feature types)  ผังเคารางการประยุกตบัญญัติเนื้อหา (content) 
โครงสรางขอมูล (data structure) และคุณลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการตางๆ สําหรับการจัด
ดําเนินการและการประมวลผลขอมูลจากการประยุกต  กฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกต
บัญญัติเอกสารหลักฐานที่สามารถอานไดโดยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับขอมูลของการประยุกต 

ดังนั้น ผังเคารางการประยุกตระบุการเขาถึงความรู (knowledge) โดยอาศัยขอมูลของ 
การประยุกต  ผังเคารางการประยุกตสนับสนุนการใชงานซ้ําของขอมูลผานการแลกเปลี่ยน 
โดยการถายโอน (transfer) และรายการเปลี่ยนแปลง (transaction)  การแลกเปลี่ยนโดยการถายโอน
ขอมูล (Data transfer exchange) หมายถึง การนําสงสําเนาชุดขอมูลจากผูจัดหาให (supplier) กับ
ผูใชงานที่อนุโลมตามผังเคารางการประยุกต เมื่อผูใชงานไดรับชุดขอมูล ผูใชงานจะแปลงชุดขอมูล
ที่ได รับตามแบบจําลองของผูใชและจึงบันทึกชุดขอมูลเขาสูระบบของผูใชงานเอง   สวน 
การแลกเปลี่ยนโดยรายการเปลี่ยนแปลง (transaction exchange) หมายถึง การสงผานขอมูลที่
ตอบสนองการสืบคน (query) จากลูกคา (customer) ไปยังผูจัดหาให  ผูจัดหาใหสงคืนขอมูลตาม 
ผังเคารางการประยุกตซ่ึงอนุโลมตามมาตรฐานกฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกต  เมื่อ
ลูกคาไดรับขอมูลแลว จะแปลงขอมูลเขาสูผังเคารางการประยุกตของลูกคาเองและใชขอมูลโดยตรง  

ผังเคารางการประยุกตอาศัยมโนทัศนของรูปลักษณ (feature)  การแสดงผลของรูปลักษณ
และองคประกอบของรูปลักษณที่ถูกอธิบายภายในผังเคารางเชิงมโนทัศนถูกเรียกวา แบบจําลอง
รูปลักษณแบบทั่วไป (General Feature Model) (ภาพที่ 4-2)  แบบจําลองนี้ประกอบดวยคลาสตางๆ 
คือ คลาส GF_FeatureType คลาส GF_InheritanceRelation คลาส GF_AssociationType คลาส 
GF_PropertyType คลาส GF_Constraint คลาส GF_Operation คลาส GF_AttributeType และคลาส 
GF_AssociationRole 

ผังเคารางการประยุกตแปรผันตามเอกภพของสรรพสาระของผูออกแบบ และหากไมเขาใจ
สภาพความเปนจริง การกําหนดมาตรฐานผังเคารางการประยุกตโดยการสืบทอดไมสามารถเกิดขึ้น
ไดเลย แตถึงกระนั้นก็ตาม เพื่อความเปนมาตรฐานของการแสดงผลผังเคารางการประยุกต  ใน ISO 
19109 กฎขอบังคับ (rule) สําหรับผังเคาการประยุกตถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายกฎขอบังคับสําหรับ
การพัฒนาผังเคารางการประยุกต ภาพที่ 4-3 แสดงตัวอยางการบูรณาการผังเคารางการประยุกตกับ 
ISO ตางๆ รวมทั้ง ISO 19107 กฎขอบังคับที่เกี่ยวของผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial schema) คือ  
กฎขอบังคับเชิงพื้นที่ (spatial rule) เชนตัวอยางของกฎขอบังคับเชิงพื้นที่ที่ควบคุมขอมูล
อรรถาธิบายเชิงพื้นที่ (spatial attribute ) ระบุไววา  “ขอมูลอรรถาธิบายเชิงพื้นที่ (spatial attribute) 
จะใชวัตถุเชิงพื้นที่ (spatial object) ในรูปของคาขอมูลของวัตถุเชิงพื้นที่”  วัตถุเชิงพื้นที่ถูกจําแนก

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 4: ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 58 

ออกเปนวัตถุทางเรขาคณิต (geometric objects) และวัตถุทางโทโปโลยี (topographical objects)  
โดยทั้ ง 2 ประเภทถูกแบงออกเปนรูปปฐมฐาน (primitives) รูปเชิงซอน (complexes) หรือ 
การรวมกลุม (aggregates)  สําหรับวัตถุทางเรขาคณิต  ตารางที่ 4-1 แสดงวัตถุเชิงพื้นที่ซ่ึงสามารถถกูนาํไปใชเปน
ขอมูลอรรถาธิบายในผังเคารางการประยุกต 

 
ท่ีมา: ISO 19109 (2005) 

ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนการจัดทําขอมูลทางภูมิศาสตรจากสภาพความเปนจริง 
 

 
ท่ีมา:  Jean Brodeur and François Massé (2001) 

ภาพที่ 4-2 แบบจําลองรูปลักษณแบบทั่วไป (General Feature Model) 
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ท่ีมา: ISO 19109 (2005) 

ภาพที่ 4-3 ตัวอยางการบูรณาการของผังเคารางการประยกุต 
 

ตารางที่ 4-1 รายการของวตัถุเชิงพื้นที่ท่ีสมเหตุสมผลสําหรับขอมูลอรรถาธิบายในผังเคารางการ
ประยุกต (List of valid spatial objects for attributes in an application schema) 

Geometric Objects Topological Objects 

Geometric 
Primitives 

Geometric 
Complexes 

Geometric 
Aggregates 

Topological 
Primitives 

Topological 
Complexes 

GM_Point GM_Complex GM_Aggregate TP_Node TP_Complex 
GM_Curve GM_CompositePoint GM_MultiPoint TP_Edge  
GM_Surface GM_CompositeCurve GM_MultiCurve TP_Face  
GM_Solid GM_CompositeSurface GM_MultiSurface TP_Solid  
 GM_CompositeSolid GM_MultiSolid TP_DirectedNode  
   TP_DirectedEdge  
   TP_DirectedFace  
   TP_DirectedSolid  

ท่ีมา: ISO 19109 (2005) 
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4.3  เอกสารมาตรฐาน ISO 19111: 2003 Spatial referencing by coordinates 
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19111: 2003: เร่ือง การอางอิงเชิงพื้นที่โดยพิกัด 

(Spatial referencing by coordinates) ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดผังเคารางของกรอบแนวคิดสําหรับ
การอางอิงขอมูลเชิงพื้นที่โดยพิกัด โดยมุงทําความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดระบบพิกัดอางอิงขอมลู
เชิงพื้นที่ สรุปไดดังนี้ 

มาตรฐาน ISO 19111 อธิบายเอกสารหลักฐานของวิธีการศึกษาสําหรับระบบพิกัดเชิงพื้นที่ 
(spatial coordinate systems)  ระบบพิกัดเชิงพื้นที่เปนวิธีการที่นํามาแสดงตําแหนงทางภูมิศาสตรใน
ชุดขอมูล  ในมาตรฐาน ISO 19111 แบงประเภทของระบบพิกัดอางอิง (type of coordinate 
reference system) ออกเปน 2 รูปแบบคือ ระบบพิกัดอางอิงแบบเอกเทศ (single coordinate 
reference system) และระบบพิกัดอางอิงแบบผสม (compound coordinate reference system)   
ระบบพิกัดอ างอิงจะถูกกํ าหนดโดยระดับอ างอิง  (datum)  และระบบพิกัด  (ภาพที่  4-4)  
โดยระดับอางอิงแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ระดับอางอิงทางภูมิมาตรศาสตร (geodetic datum) 
ระดับอางอิงทางแนวดิ่ง (vertical datum) และระดับอางอิงทางวิศวกรรม (engineering datum)  

 

 
ท่ีมา: ISO 19111 (2003) 

ภาพที่ 4-4 ระบบพิกัดอางองิ (Coordinate reference system) 
 
ขอมูลเชิงพื้นที่สามารถอธิบายในเอกภพที่มี 2 หรือ 3 มิติ  ในทั้ง 2 สถานการณ ระบบพิกัด

อางอิงแบบเอกเทศสามารถถูกนํามาใช  อยางไรก็ตาม เมื่อใดคาพิกัดหนึ่งอางอิงกับระบบอางอิง
ลําดับที่สองแลว ระบบอางอิงแบบผสม (compound reference system) ตองถูกนํามาใช  เรื่องนี้
เกิดขึ้นเมื่อขอมูลแสดงความสูงถูกนํามาแสดงโดยอาศัยระดับน้ําทะเลเฉลี่ย (mean sea level) ดังนั้น 
ระบบพิกัดอางอิงแบบผสมประกอบดวยระบบพิกัดอางอิง 2 ระบบคือ ระบบอางอิงลําดับแรกใช
อธิบายพิกัดแนวราบและระบบอางอิงลําดับที่สองใชอธิบายพิกัดแนวดิ่ง (ภาพที่ 4-5) 
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ท่ีมา: ISO 19111 (2003) 

ภาพที่ 4-5 ระบบอางองิแบบผสม (compound reference system) 
 

ในการใชระบบพิกัดอางอิงหลายระบบ คาพิกัดเชิงพื้นที่ตองถูกแปลงจากระบบหนึ่งไปสู
อีกระบบหนึ่ง  มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติแนวทางในการปฏิบัติการทางเอกสารหลักฐานของ
การใชงานลักษณะนี้  ประเภทของการปฏิบัติการที่นิยมใชมี 2 ประเภทคือ การแปลงผัน 
(conversion) และ การแปลง (transformation)  การแปลงผันถูกนํามาใชเมื่อระดับอางอิงแบบ
เอกเทศถูกนํามาเกี่ยวของ (ระดับอางอิงเหมือนกัน) ตัวอยางเชน เมื่อเสนโครงแผนที่ (projection) 
ถูกเปลี่ยนแปลง  สําหรับการแปลงถูกนํามาใชเพื่อเปลี่ยนแปลงระดับอางอิงระบบหนึ่งเปนระดับ
อางอิงอีกหนึ่งระบบ ในขณะที่เก็บรักษาระบบพิกัดเดิมไว  ในบางสถานการณตองการการ
ปฏิบัติการที่ซับซอนโดยตองทําการแปลงผันและการแปลงตามลําดับ  ประเภทของการปฏิบัตินี้ถูก
เรียกวา การปฏิบัติการแบบตอกัน (concatenated operation) (ภาพที่ 4-6) 

 

 
ท่ีมา: ISO 19111 (2003) 

ภาพที่ 4-6 การปฏิบัติการทางพิกัดแบบตอกัน (Concatenated coordinate operation) 
 

4.4  เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 1996 Programming languages, their environments and 
system software interfaces - Language-independent datatypes 

ในการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 1996: Programming languages, their 
environments and system software interfaces - Language-independent datatypes ซ่ึงเกี่ยวของกับ
การเรียกชื่อ (nomenclature) และอรรถศาสตร (semantics) สําหรับการเก็บรวบรวมประเภทขอมูล 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 4: ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 62 

(datatypes) ที่ใชในภาษาการเขียนโปรแกรมและอินเตอรเฟสของซอฟทแวร ในลักษณะของ
ประเภทขอมูลที่ไมขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม (Language-Independent (LI) Datatypes) โดยมี
การอธิบายการเรียกชื่อและความหมายของประเภทขอมูล ในปจจุบัน เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 

11404:1996 ซ่ึงไดจัดพิมพเมื่อ ค.ศ.1996 ไดถูกปรับปรุงใหมเปนเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 

2007: Information technology - General-Purpose Datatypes (GPD) โดยประกาศใชตามการจัดพิมพเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2007  ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทําการปรับปรุง
ในเรื่องตอไปนี้ 

• เปล่ียนชื่อเร่ืองใหมเพื่อสะทอนกับการใชงานจริง (Title change to reflect actual 
usage) เนื่องจากชื่อเดิม (Programming languages, their environments and system 
software interfaces - Language-independent datatypes) กอใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนสําหรับนักอานที่เชื่อวามาตรฐานนี้มีประโยชนเฉพาะภาษาการเขียน
โปรแกรมเทานั้น 

• รวมเทคโนโลยีสมัยใหมๆ (Incorporation of latest technologies) โดยเพิ่มการใชงาน
ของมาตรฐานในรูปของการอางอิงการประกาศประเภทขอมูล (datatype nomenclature 
reference) สําหรับภาษาการเขียนโปรแกรม เชน Java, IDL, Express และ XML  
เปนตน 

• สนับสนุนการรวมกลุมขอมูลแบบกึ่งโครงสรางหรือไมมีโครงสราง (semi-structured 
and unstructured data aggregates) 

• สนับสนุนการโยกยาย เวอรชันและความยาวนานของขอมูล (Support for data 
longevity, versioning, and migration.) 

• ความสามารถในการขยายประเภทขอมูลและปริภูมิของคา (Extensibility of datatypes 
and value spaces) 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชเอกสารมาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 2007: General-Purpose 
Datatypes (GPD) เปนหลัก 

4.5  เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: General-Purpose Datatypes (GPD) 
ในการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-

Purpose Datatypes (GPD) ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดการเรียกชื่อ (nomenclature) และอรรถศาสตร 
(semantics) สําหรับการเก็บรวบรวมประเภทขอมูลที่ใชในภาษาการเขียนโปรแกรมและ
อินเตอรเฟสของซอฟทแวร โดยแบงรูปแบบของแนวคิด (notion) ของประเภทขอมูล ดังนี้ 

(1) แนวคิดเชิงมโนทัศนหรือเชิงนามธรรมของประเภทขอมูล (Conceptual or abstract 
notion of a datatype) 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 4: ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 63 

(2) แนวคิดเชิงโครงสรางของประเภทขอมูล (Structural notion of a datatype) 
(3) แนวคิดในการทําใหเกิดผลของประเภทขอมูล (Implementation notion of a datatype) 

 ประเภทขอมูล (datatype) คือ เซตของคาขอมูลที่แตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึงถูกอธิบาย
ลักษณะโดยคุณสมบัติของคาขอมูลเหลานั้น และการปฏิบัติการเกี่ยวกับคาขอมูลเหลานั้น  คําศัพท 
GDP datatyps (ประเภทขอมูลของ GDP) หมายถึงประเภทขอมูลท่ีถูกสรางหรือถูกกําหนดโดย
วิธีการที่ถูกบัญญัติในมาตรฐานสากลฉบับนี้  วิธีการอยางเปนทางการที่ถูกใชในการกําหนด
ประเภทขอมูลใน ISO/IEC 11404 (2007) แบงออกเปน 4 วิธี ดังนี้ 

(1) คุณลักษณะเฉพาะอยางชัดแจงของประเภทขอมูลปฐมฐาน (explicit specification of 
primitive datatypes) 

(2) คุณลักษณะเฉพาะโดยปริยายของประเภทขอมูลปฐมฐาน (implicit specification of 
primitive datatypes) 

(3) คุณลักษณะเฉพาะของวิธีการของการประกาศประเภทขอมูล (specification of the 
mean of datatype declaration) 

(4) คุณลักษณะเฉพาะของวิธีการของการกําหนดประเภทขอมูลยอยของประเภทขอมูลท่ีถูกกําหนดขึ้น
จาก 3 วิธีดังกลาวขางตน (Specification of the means of defining subtypes of the 
datatypes defined by any of the foregoing methods) 

ในมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-Purpose 
Datatypes (GPD) แบงประเภทขอมูล (datatypes) ออกเปน 4 ประเภท สรุปไดดังนี้ 

(1) ประเภทขอมูลปฐมฐาน (Primitives datatypes) ประเภทขอมูลซ่ึงปริภูมิของคาขอมูล
ถูกกําหนดโดยสัจพจน (axiom) หรือการแจงนับ (enumeration) โดยถูกเรียกวา ประเภทขอมูล 
ปฐมฐาน ตารางที่ 4-2 แสดงรายการของประเภทขอมูลปฐมฐานที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

(2) ประเภทยอยและประเภทภาคขยาย (Subtypes and extended types) ประเภทยอยเปน
ประเภทขอมูลที่อนุพันธจากประเภทขอมูลพื้นฐาน (base datatype) โดยการจํากัดปริภูมิคาขอมูลกับเซตยอย
ของประเภทขอมูลพื้นฐาน พรอมกับเก็บรักษาการปฏิบัติการทางคุณลักษณะไว ประเภทยอยถูกจัดสรางโดย
ประเภทตางๆ  ของตัวกอกําเนิดประเภทขอมูล (datatype generator) ตารางที่ 4-3 แสดงรายการของประเภทยอย
และประเภทภาคขยายที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

(3) ประเภทขอมูลท่ีถูกสรางขึ้น (Generated datatypes) ประเภทขอมูลที่ถูกสรางขึ้นเปน
ประเภทขอมูลที่ไดรับจากการประยุกตของตัวกอกําเนิดประเภทขอมูล ตัวกอกําเนิดประเภทขอมูลเปนการ
ปฏิบัติการเชิงมโนทัศนกับประเภทขอมูลหนึ่งประเภทหรือมากกวาทําใหเกิดผลเปนประเภทขอมูล  ตัว
กอกําเนิดประเภทขอมูลปฏิบัติการตอประเภทขอมูลเพื่อสรางประเภทขอมูลมากกวาปฏิบัติการตอคาขอมูลเพื่อ
สรางคาขอมูล  ประเภทขอมูลที่ถูกสรางจากตัวกอกําเนิดประเภทขอมูลมักจะถูกเรียกวา ประเภทขอมูลเชิง
องคประกอบ หรือเชิงพารามิเตอร (parametric or component datatypes) ตัวกอกําเนิด “Pointer” และ 
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“Procedure” สรางประเภทขอมูลที่คาขอมูลเปนแบบอนุภาคเล็กสุด (atomic) ในขณะเดียวกัน  
ตัวกอกําเนิด “Choice” และตัวกอกําเนิดของประเภทขอมูลแบบรวมกลุมสรางประเภทคาขอมูลที่ยอม
ใหแยกสวนได (ตารางที่ 4-4) 

(4) ประเภทขอมูลแบบรวมกลุม (Aggregate Datatypes) ประเภทขอมูลแบบรวมกลุมเปน
ประเภทขอมูลที่ถูกสรางขึ้นจากคาขอมูลจากประเภทขอมูลแบบองคประกอบ (component datatype) โดยมี
วิธีการสรางขอมูลแบบรวมกลุม 2 วิธี ดังนี้ 

• โดยการประยุกตกระบวนงานทางขั้นตอนวิธี (algorithmic procedure) กับปริภูมิของคา
ขอมูลของประเภทขอมูลแบบองคประกอบของคาขอมูลเพื่อทําใหเกิดปริภูมิของคาขอมูลของ
ประเภทขอมูลแบบรวมกลุม 

• โดยการบัญญัติเซตของการปฏิบัติการลักษณะเฉพาะกับตัวกอกําเนิด 
ตารางที่ 4-5 แสดงรายการของประเภทขอมูลแบบรวมกลุมที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

ตารางที่ 4-2  รายการของประเภทขอมูลปฐมฐาน (Primitives Datatypes) 

Primitives 
datatypes 

Description 

Boolean Boolean is the mathematical datatype associated with two-valued logic. 

State State is a family of datatypes, each of which comprises a finite number of distinguished 
but unordered values. 

Enumerated Enumerated is a family of datatypes, each of which comprises a finite number of 
distinguished values having an intrinsic order. 

Character character is a family of datatypes whose value spaces are character-sets. 

Ordinal Ordinal is the datatype of the ordinal numbers, as distinct from the quantifying numbers 
(datatype integer). ordinal is the infinite enumerated datatype. 

Date-and-Time Time is a family of datatypes whose values are points in time to various common 
resolutions: year, month, day, hour, minute, second, and fractions thereof. 

Integer Integer is the mathematical datatype comprising the exact integral values. 

Rational Rational is the mathematical datatype comprising the “rational numbers”. 

Scaled Scaled is a family of datatypes whose value spaces are subsets of the rational value 
space, each individual datatype having a fixed denominator, but the scaled datatypes 
possess the concept of approximate value. 

Real  Real is a family of datatypes which are computational approximations to the 
mathematical datatype comprising the “real numbers”. Specifically, each real datatype 
designates a collection of mathematical real values which are expressed to some finite 
precision and must be distinguishable to at least that precision. 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
                           Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 4: ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 65 

ตารางที่ 4-2  (ตอ) 

Primitives datatypes Description 

Complex 
 

Complex is a family of datatypes, each of which is a computational approximation 
to the mathematical datatype comprising the “complex numbers”. Specifically, each 
complex datatype designates a collection of mathematical complex values which are 
known to certain applications to some finite precision and must be distinguishable to 
at least that precision in those applications. 

Void 
 

Void is the datatype representing an object whose presence is syntactically or 
semantically required, but carries no information in a given instance. 

ท่ีมา: ISO/IEC 11404 (2007) 
 
ตารางที่ 4-3  รายการของประเภทยอยและประเภทภาคขยาย (Subtypes and extended types) 

 
Subtypes and 
extended types 

Description 

Range Range creates a subtype of any ordered datatype by placing new upper and/or lower 
bounds on the value space. 

Selecting Selecting creates a subtype of any exact datatype by enumerating the values in the 
subtype value-space. 

Excluding Excluding creates a subtype of any exact datatype by enumerating the values which are 
to be excluded in constructing the subtype value-space. 

Size Size creates a subtype of any sequence, set, bag, or table datatype by specifying bounds 
on the number of elements any value of the base datatype may contain. 

Explicit subtypes Explicit subtyping identifies a datatype as a subtype of the base datatype and defines the 
construction procedure for the subset value space in terms of general-purpose datatypes 
or datatype generators. 

Extended Extended creates a datatype whose value-space contains the value-space of the base 
datatype as a proper subset. 

ท่ีมา: ISO/IEC 11404 (2007) 
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ตารางที่ 4-4  ตัวกอกําเนิด (generator) ของประเภทขอมูลท่ีถูกสรางขึน้ (Generated Datatypes) 

Generator Description 

Choice Choice generates a datatype called a choice datatype, each of whose values is a single value 
from any of a set of alternative datatypes. The alternative datatypes of a choice datatype are 
logically distinguished by their correspondence to values of another datatype, called the tag 
datatype. 

Pointer 
 

Pointer generates a datatype, called a pointer datatype, each of whose values constitutes a 
means of reference to values of another datatype, designated the element datatype. The values 
of a pointer datatype are atomic. 

Procedure 
 

procedure generates a datatype, called a procedure datatype, each of whose values is an 
operation on values of other datatypes, designated the parameter datatypes. That is, a procedure 
datatype comprises the set of all operations on values of a particular collection of datatypes. All 
values of a procedure datatype are conceptually atomic. 

ท่ีมา: ISO/IEC 11404 (2007) 

ตารางที่ 4-5 รายการของประเภทขอมูลแบบรวมกลุม (Aggregate Datatypes) 

Aggregate Datatypes Description 

Record Record generates a datatype, called a record datatype, whose values are 
heterogeneous aggregations of values of component datatypes, each aggregation 
having one value for each component datatype, keyed by a fixed field-identifier. 

Class Class generates a datatype, called a class datatype, whose values are heterogeneous 
aggregations of values of component datatypes, each aggregation having one value for 
each component datatype, keyed by a fixed field-identifier. Components of a class 
may include procedure definitions. The override type qualifier specifies that the 
labeled class attribute definition that follows replaces the prior class attribute 
definition with the same label. 

Set Set generates a datatype, called a set datatype, whose value-space is the set of all 
subsets of the value space of the element datatype, with operations appropriate to the 
mathematical set. 

Bag Bag generates a datatype, called a bag datatype, whose values are collections of 
instances of values from the element datatype. Multiple instances of the same value 
may occur in a given collection; and the ordering of the value instances is not 
significant. 
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ตารางที่ 4-5 (ตอ) 

Aggregate Datatypes Description 

Sequence Sequence generates a datatype, called a sequence datatype, whose values are ordered 
sequences of values from the element datatype. The ordering is imposed on the values 
and not intrinsic in the underlying datatype; the same value may occur more than once 
in a given sequence.  

Array Array generates a datatype, called an array datatype, whose values are associations 
between the product space of one or more finite datatypes, designated the index 
datatypes, and the value space of the element datatype, such that every value in the 
product space of the index datatypes associates to exactly one value of the element 
datatype. 

Table Table generates a datatype, called a table datatype, whose values are collections of 
values in the product space of one or more field datatypes, such that each value in the 
product space represents an association among the values of its fields. Although the 
field datatypes may be infinite, any given value of a table datatype contains a finite 
number of associations. 

ท่ีมา: ISO/IEC 11404 (2007) 
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บทที่ 5 
ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 

 
 
5.1  บทนํา 

ผลที่ไดรับจากศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema นํามาใช
เปนกรอบในการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19107 Spatial 
Schema ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ เพื่อใชนําเสนอเปนตัวอยางสําหรับ 
ใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา รวมทั้งจัดทํา หลักสูตรและเอกสารการฝกอบรมเพื่อให
ผูรับการฝกอบรมไดมีความรู ความเขาใจในหลักการและเนื้อหา สําหรับนําไปใชประโยชนตอไป 
 5.1.1  การสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ในประเทศไทย 

ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema ใน
ประเทศไทยของหนวยงานราชการที่มีการใชระบบภูมิสารสนเทศ เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช การโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ กรมแผนที่ทหาร กรมสงเสริมการเกษตร และ
กรมอุตุนิยมวิทยาโดยการสืบคนผานเว็บไซต พบวา ไมมีการนํามาตรฐาน ISO 19107 Spatial 
Schema ไปใชงานโดยตรง หากแตมีการนําพื้นฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไปใชในการจดัทาํ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยแบงประเภทขอมูลเชิงพื้นที่ตามกลุมขอมูลปฐมฐานทาง
เรขาคณิต ประกอบดวย จุด (point) เสน (line) และ โพลีกอน (polygon) และมีการคํานวณทาง 
โทโปโลยีสําหรับใชในการวิเคราะหหาการอยูประชิดกัน (adjacency) ขอบเขต (boundary) และ 
การคนหาและติดตามโครงขาย (network tracking) ที่อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อนําไปประยุกต
ในงานที่เกี่ยวของ 
 5.1.2  การสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ในตางประเทศ 

ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema ใน
ตางประเทศในเบื้องตน อาศัยขอมูลพื้นฐานที่ปรากฏใน ISO 19137 Core profile of the spatial 
schema ที่ระบุวา เมื่อป ค.ศ. 2007 มีหนวยงานของรัฐและมิใชของรัฐไดนํามาตรฐาน ISO 19107 
Spatial Schema ไปใชงาน พรอมทั้งมีการพัฒนาภาคขยายเพิ่มเติม ประกอบดวย 

• ALKIS, Working Committee of the Surveying Authorities of the States of the Federal 
Republic of Germany, (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der 
Lander der Bundesrepublik Deutschland), 2003. 
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• DGIWG and IHO, Profile(s) of ISO 19107 that support two-dimensional topology. 
Digital Geographic information Working Group and International Hydro-graphic 
Bureau, 2003. 

• GeoWin, Chinese Association for Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 2002. 
• INTERLIS, Swiss National Standard SN 612031. Association Suisse de 

Normalisation, 2003. 
• ISO 19136, Geographic information - Geography Markup Language. 
• OpenGIS Simple Features, OpenGlS Consortium, 1999. 
• SOSI Coordinated approach for spatial data - Norwegian standard, part 1 Geometry model. 

 โดยหากพิจารณาความสําคัญของมาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema พบวา ผังเคาราง
เชิงพื้นที่เปนมาตรฐานกลางที่ถูกนําไปใชในมาตรฐานอื่นๆ ของในชุดมาตรฐาน ISO 19000 (ภาพที่ 
5-1) สรุปไดดังตอไปนี้ 

• ISO 19108 - Temporal schema 
• ISO 19109 - Rules for application schema 
• ISO 19111 - Spatial referencing by coordinates 
• ISO 19112 – Spatial referencing by geographic identifiers 
• ISO 19115 – Metadata 
• ISO 19115-2 – Metadata- Part 2: Extension for image and gridded data 
• ISO 19116 - Positioning services 
• ISO 19123 – Schema for coverages geometry and functions 
• ISO 19132 – Location Based Service - Reference Model 
• ISO 19133 – Location-based services - Tracking and Navigation 
• ISO 19134 – Location-based services - MultiModel routing and navigation 
• ISO 19136 – Geography Markup Language (GML) 
• ISO 19137 – Core profile of the spatial schema 
• ISO 19139 – Metadata-XML schema implementation 
• ISO 19141 – Schema for Moving Features 
• ISO 19144-1 – Classification System 
• ISO 19130 – Sensor and Data models for imagery and gridded data 
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ภาพที่ 5-1 การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107- Spatial Schema ในมาตรฐานตางๆ 

จากผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ในตางประเทศโดยอาศัยการสืบคนจาก
เว็บไซตของหนวยงานมีการประยุกตใชงานพบวา การประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19107  
Spatial schema เปนการนําคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตรและเซตของ 
การปฏิบัติการเชิงพื้นที่ไปใชงานกับเรขาคณิตและโทโปโลยีแบบเวกเตอรที่มีขนาดไมเกิน 3 มิติ 

ตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19107 - Spatial schema ในการศึกษาในครั้งนี้ 
ประกอบดวย (1) Framework Data Content Standard ของ Federal Geographic Data Committee 
(FGDC) ซ่ึงเปนการนํามูลฐาน (element) ทางเรขาคณิตและโทโปโลยีของสารสนเทศภูมิศาสตร  
ไปใชในการสรางเซตขอมูลโครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ (2)  Geography Markup Language 
Encoding Standard ของ Open GIS Consortium (OGC) ซ่ึงเปนการนําคลาสเชิงมโนทัศนที่กําหนด
ในมาตรฐาน ISO 19107 ไปทําใหเกิดผลในการเขารหัส XML ตามมาตรฐาน GML ของ OGC โดย
มีการสรุปสาระสําคัญของเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมตัวอยางการประยุกตใชงาน 
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5.2  Framework Data Content Standard ของ FGDC 
 5.2.1  บทนํา (Introduction) 

จากผลการศึกษาเอกสารมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content 
Standard) ประกอบดวยเอกสาร 

1. Part 0: Base document: เอกสาร FGDC-STD-014.0-2008 
2. Part 1: Cadastral: เอกสาร FGDC-STD-014.1-2008 
3. Part 2: Digital Orthoimagery: เอกสาร FGDC-STD-014.2-2008 
4. Part 3: Elevation: เอกสาร FGDC-STD-014.3-2008 
5. Part 4: Geodetic Control: เอกสาร FGDC-STD-014.4-2008 
6. Part 5: Governmental unit and other geographic area boundaries: เอกสาร FGDC-

STD-014.5-2008 
7. Part 6: Hydrography: เอกสาร FGDC-STD-014.6-2008 
8. Part 7: Transportation Base: เอกสาร FGDC-STD-014.7-2008 

สามารถสรุปสาระสําคัญของเอกสารมาตรฐาน Part 0: Base document: FGDC-STD-014.0-2008 
ซ่ึงอธิบายพื้นฐานของมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล และภาพรวมของมาตรฐานโครงสราง
เนื้อหาขอมูล 7 อรรถบท (theme) ไดดังตอไปนี้ 
 

5.2.2  Framework Data Content Standard: 1. Part 0: Base document  
5.2.2.1  ขอบเขต (Scope) 
มาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) บัญญัติ

ตามความตองการขอมูลสาธารณะสําหรับใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงโครงสรางของโครงสราง
พื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) วัตถุประสงคของ
มาตรฐานคือ เพื่อลดคาใชจายในการจัดหา การแลกเปลี่ยน และการบํารุงรักษาขอมูลเชิงโครงสราง
สําหรับผูจัดสรางและผูใชขอมูลโดยการบัญญัติเซตเล็กที่สุดของมูลฐานของเนื้อหาขอมูลและ
วิธีการทั่วไปของการอธิบายเนื้อหาขอมูล 

มาตรฐานฉบับนี้อธิบายอรรถบท (Theme) หลัก 7 กลุม ที่ถูกพิจารณาใหเปนขอมูล 
เชิงโครงสรางที่สําคัญอยางยิ่งของโครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ ประกอบดวย (1) 
ขอมูลการรังวัดที่ดิน (cadastral data) (2) ขอมูลภาพออรโธเชิงเลข (digital orthoimagery) (3) ขอมูล
ระดับความสูง (elevation data) (4) ขอมูลจุดควบคุมภูมิมาตรศาสตร (geodetic control data)  
(5) ขอมูลขอบเขตหนวยงานทางราชการ (governmental unit boundary data) (6) ขอมูลรูปลักษณ
ทางอุทกวิทยา (hydrographic feature data) และ (7) ขอมูลโครงขายการคมนาคม (transportation 
network data)  มาตรฐานฉบับนี้ไดจัดเตรียมเนื้อหาขอมูลและการอธิบายขอมูลอรรถบทโดยใช 
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UML  มาตรฐานที่แบงออกเปน 8 สวน ประกอบดวย หลักการพื้นฐานมาตรฐานโครงสรางเนื้อหา
ขอมูลและอรรถบทหลัก 7 กลุม 

มาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูลจะมีการปรับปรุงและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานระดับทองถ่ิน เผาพันธุ รัฐ มลรัฐและหนวยงานราชการ 
รวมถึงภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเอกชน นักพัฒนาซอฟทแวร 
ผูสรางขอมูล และบริษัทตางๆ จะไดรับประโยชนจากการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชขอมูลตามมาตรฐาน  
ในขณะเดียวกัน การใชมาตรฐานจะลดคาใชจายของการจัดหา การแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงโครงสราง
สําหรับผูสรางและผูใชโดยวิธีการทั่วไปของการอธิบายเนื้อหาขอมูล รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจาก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 

5.2.2.2  การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
แตละอรรถบทของมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูลประกอบดวยพจนานุกรม

ขอมูล (data dictionary) ที่อาศัยผังเคารางเชิงมโนทัศนในแตละสวน  การไดตามมาตรฐานของ 
ชุดขอมูลเฉพาะกิจจะตองสอดคลองกับความตองการของพจนานุกรมขอมูลของแตละอรรถบท  
พจนานุกรมขอมูลประกอบดวยคาขอมูลสําหรับมูลฐานแบบบังคับ (mandatory element) และ 
คาขอมูลสําหรับมูลฐานแบบเงื่อนไข (conditional element) สําหรับขอมูลท่ีมีเงื่อนไขเปนจริง  
พจนานุกรมขอมูลอาจประกอบดวยคาขอมูลสําหรับมูลฐานทางเลือก (optional element) ใดๆ  
ประเภทขอมูลของแตละคาขอมูลของมูลฐานจะถูกระบุคาในพจนานุกรมขอมูลพรอมขอบเขตคา
ขอมูลของมูลฐานนั้นๆ 

5.2.2.3  ขอกําหนด (Requirement) 
  (1)  แบบจําลอง UML (Unified Modeling Language) แบบจําลองขอมูลแสดงใน
รูป UML ที่ถูกจัดเตรียมในแตละสวนของอรรถบท การใชแผนภูมิของคลาสใน UML ในมาตรฐาน
โครงสรางเนื้อหาขอมูลเปนการประยุกตในแนวทางแบบเปนกลางเพื่อแสดงใหเห็นคําอธิบายของ
การสืบทอดของเอนทิตีของขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตีของขอมูล 
  (2)  การพึ่งพิงกับชุดมาตรฐาน ISO 19100 ของมาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Dependence on ISO 19100 series of geographic information standards) มาตรฐานโครงสราง
เนื้อหาขอมูลขึ้นอยูกับโครงสรางและมโนทัศนจากมาตรฐานของชุดมาตรฐาน ISO 19000 ของ
มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตรแสดงไวในภาพที่ 5-2 อรรถบททั้งหมดจะพึ่งพิงมาตรฐาน ISO 
ดังตอไปนี้ 

• ISO 19107- Spatial schema 

• ISO 19108 – Temporal schema 

• ISO 19109 - Rules for application schema 
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• ISO 19111 - Spatial referencing by coordinates 

• ISO 19115 - Metadata 
โดยมีบางสวนของขอมูลภาพออรโธเชิงเลขและขอมูลระดับความสูงอาศัยมาตรฐาน ISO 19123 - 
Schema for coverages geometry and functions และ มาตรฐานขอมูลของแบบจําลองการคมนาคม
เฉพาะอาศัยมาตรฐาน ISO 19133 - Location-based services - Tracking and Navigation 
 

 
ที่มา: FGDC (2008): FGDC -STD-014.0-2008 
 

ภาพที่ 5-2 การพึ่งพาพื้นฐานของมาตรฐานภูมิสารสนเทศกับชุดมาตรฐาน ISO 19000 
 
  (3)  ผังเคารางการประยุกต (Application schema) ช้ันขอมูลเฉพาะกิจของแตละ
สวนของมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) ประกอบดวย 
ผังเคารางการประยุกตที่แสดงในรูป UML ตามมาตรฐาน ISO 19109: Geographic information - 
Rules for application schema  และเอกสารอางอิงภาคบังคับที่เกี่ยวของ  ผังเคารางการประยุกตระบุ
เกี่ยวกับประเภทรูปลักษณ (feature types) ประเภทขอมูลอรรถาธิบาย (attribute types) โดเมนขอมูล
อรรถาธิบาย (attribute domain) ความสัมพันธของรูปลักษณ (feature relationships) การแสดงผล
เชิงพื้นที่ (spatial representation) การจัดการขอมูล (data organization) ขอมูลอธิบายขอมูล 
(metadata) ที่มีการกําหนดเนื้อหาของสารสนเทศของชุดขอมูล ตามความเหมาะสม 

แบบจําลอง UML ที่รวมอยูในสวนตางๆ ของมาตรฐานอธิบายเนื้อหาโดยทั่วไปและ
โครงสราง ซ่ึงสามารถใชในการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกของกลุมผูใชงานทางภูมิสารสนเทศ  
การใช UML และมโนทัศนแบบจําลองเชิงนามธรรม (abstract modeling concepts) ทําใหมาตรฐาน
จะไมผูกพันกับเทคโนโลยีและสามารถนําไปทําใหเกิดเปนผลทั้งในปจจุบันและอนาคตจาก
แบบจําลอง UML ได 

นอกจากนี้ ในมาตรฐานฉบับนี้อางอิงประเภทวัตถุ UML เชิงนามธรรมจากมาตรฐานของ

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
 Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 5: ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 74 

ชุดมาตรฐาน ISO 19100 และคุณลักษณะเฉพาะของ OGC  คุณลักษณะเฉพาะของคลาสตางๆ  
ของวัตถุอนุญาตใหแตละอรรถบทสืบทอดคุณสมบัติและพฤติกรรมไดและรองรับการสงผาน
คุณสมบัติและพฤติกรรมเขาสูการเขารหัสตางๆ เชน XML  
  (4)  พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) 
   (4.1)  ขอกําหนดทั่วไป (General requirement) ช้ันขอมูลเฉพาะกิจของ
แตละสวนของมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล ประกอบดวยเอกสารหลักฐานของรูปลักษณ
ทั้งหมด ขอมูลอรรถาธิบาย ความสัมพันธและคํานิยามของชั้นขอมูลเฉพาะกิจ ตารางพจนานุกรม
ขอมูลอธิบายคุณลักษณะของแผนภาพแบบจําลอง UML 

พจนานุกรมขอมูล (ดูตารางที่ 5-1) มีโครงสรางดังตอไปนี้ 

• คลาสในแตละแบบจําลอง UML เหมือนกับเอนทิตี (entity) ของพจนานุกรมขอมูล 

• ขอมูลอรรถาธิบายของคลาสในแตละแบบจําลอง UML เหมือนกับมูลฐาน (element) 
ของพจนานุกรมขอมูล 

• ช่ือบทบาท (role name) ในแตละแบบจําลอง UML เหมือนกับมูลฐาน (element) ของ
พจนานุกรมขอมูล 

• แถวของตารางที่มีแถบระบายสีกําหนดเอนทิตี (entity) 

• เอนทิตี (entity) และมูลฐาน (element) ภายในพจนานุกรมขอมูลที่ถูกกําหนดโดย
ขอมูลอรรถาธิบาย 6 รายการอาศัยการระบุตามมาตรฐาน ISO/IEC 11179-3 สําหรับ
อธิบายมโนทัศนพื้นฐานของขอมูลโดยไมจําเปนตองใชตัวแทน 

 
ตารางที่ 5-1 รูปแบบตารางพจนานุกรมขอมูล (Data dictionary table format) 
 

Line  
Name/Role 
Name  

Definition Obligation/Condition 
Maximum 
Occurrence  

Data 
Type  

1      
2      
3      
      
ที่มา: FGDC (2008): FGDC -STD-014.0-2008 
 
   (4.2)  Name/Role name (ชื่อ/ชื่อบทบาท) Name/Role name (ช่ือ/ช่ือ
บทบาท) คือ คําอธิบายที่ถูกระบุถึงเอนทิตีของพจนานุกรมขอมูล หรือมูลฐานของพจนานุกรม
ขอมูล  
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ตัวอยางชื่อ เอนทิตี (entity) : XnnnYmmm 
 มูลฐาน (element) : xnnnYmmm 
ช่ือบทบาท (Role name) ถูกใชเพื่อระบุบทบาทของคลาส ณ ปลายทางในการแบบจําลอง

เชื่อมสัมพันธ (association) โดยเริ่มตนดวย “Role name” ตามดวยเครื่องหมาย colon (:) เพื่อ
แบงแยกความแตกตางจากประเภทมูลฐานของพจนานุกรมขอมูล 
   (4.3)  Definition  (คํานิยาม) Definition (คํานิยาม) คือ คําอธิบายของ
เอนทิตีหรือมูลฐาน 
   (4.4)  Obligation/Condition (พันธกรณี/เงื่อนไข) Obligation/Condition 
ถูกใชสําหรับแถวที่มีการระบุถึงมูลฐานเทานั้น Obligation/Condition เปนตัวอธิบายที่บงชี้วามูล
ฐานมีการแจกแจงคาขอมูล (ประกอบดวยคาขอมูลเดียวหรือคาขอมูลหลายคา) หรือในบางครั้งจะ
แจกแจงสําหรับการอินสแตนสของเอนทิตีโดยมูลฐานนั้น  ถามูลฐานเปนชื่อบทบาทแลว 
Obligation/Condition จะประยุกตใชกับมูลฐานที่ถูกบงชี้โดยประเภทขอมูล (Data Type)   
ตัวบรรยายอาจมีคาขอมูลคือ  M (mandatory)  C (conditional) หรือ O (optional)  โดยที่ 

M (mandatory): บงบอกวาเอนทิตีหรือมูลฐานจะตองถูกแจกแจงคา 
C (conditional): บงบอกวาเงื่อนไขสามารถจัดการทางอิเลคทรอนิคสไดภายใตเงื่อนไข

อยางนอยที่สุดคือ เอนทิตีหรือมูลฐานหนึ่งคาเปนภาคบังคับ “Conditional” ถูกใชในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่งจากสามทางเลือกที่เปนไปดังนี้ 

• แสดงการเลือกระหวางสองหรือสามทางเลือก อยางนอยที่สุดหนึ่งทางเลือกเปนแบบ
บังคับและตองถูกแจกแจงคา 

• การแจกแจงคาเอนทิตีหรือมูลฐานถามูลฐานหนึ่งถูกแจกแจงคา 

• การแจกแจงคามูลฐานถาคาเฉพาะสําหรับมูลฐานหนึ่งถูกแจกแจงคา 
O (optional): เอนทิตีหรือมูลฐานอาจถูกแจกแจงคา  Optional (O) ของเอนทิตีหรือมูลฐาน

ถูกกําหนดเพื่อใหแนวทางกับผูใชงานใหดูรายละเอียดแบบครบสมบูรณของขอมูลนั้น (การใช
ทางเลือกนี้ในการกําหนดมูลฐานจะชวยในการสงเสริมความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิง
โครงสรางระหวางผูใชงานและผูผลิต) Optional ของเอนทิตีอาจเปนมูลฐานภาคบังคับ  ถา Optional 
ของเอนทิตีถูกใชแลว มูลฐานภาคบังคับจะถูกใชดวย  ถา Optional ของเอนทิตีไมไดถูกใช มูลฐานที่
ประกอบภายในเอนทิตีจะไมถูกใช 
   (4.5)  Maximum occurrence (การปรากฏขึ้นสูงสุด) Maximum 
occurrence ถูกใชเฉพาะในแถวที่ประกอบดวยมูลฐาน การปรากฏขึ้นสูงสุดระบุจํานวนสูงสุดของ
การอินสแตนสของมูลฐานที่มีอยู การปรากฏขึ้นแบบเดี่ยว (single occurrences) ถูกแสดงดวยคา “1” 
โดยหากไมมีเงื่อนไขบังคับ จํานวนของการอินสแตนสถูกแสดงแทนโดยใช asterisk (*)  ถามูลฐานเปนชื่อ
บทบาทแลว การปรากฏขึ้นสูงสุดจะใชมูลฐานที่ถูกบงชี้โดยประเภทขอมูล (Data Type) 
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   (4.6)  Data type (ประเภทขอมูล) Data Type ระบุถึงคาขอมูลท่ีแตกตาง
กันสําหรับแสดงคามูลฐาน (ตัวอยาง เชน เลขจํานวนเต็ม (integer) เลขจํานวนจริง (real) สายอักขระ 
(CharacterString) วันเวลา (DateTime) และคาบูลีน (Boolean))  ขอมูลอรรถาธิบายประเภทขอมูล
ถูกใชเพื่อกําหนดสเตอริโอไทป (stereotypes) สําหรับเอนทิตีและช่ือของเอนทิตีสําหรับมูลฐานซึ่ง
เปนชื่อบทบาท  ประเภทขอมูลเหลานี้เปนประเภทตนแบบ (generic types) ที่ไมไดช้ีใหเห็นวาทําให
เกิดผล 
   (4.7)  Domain (โดเมน) สําหรับเอนทิตี (entity)  โดเมนระบุหมายเลขของ
เสนที่ถูกครอบคลุมโดยมูลฐาน (element) ของเอนทิตีนั้นในตาราง 

สํ าห รับมูลฐาน  ( element)   โด เมนระบุค าขอมูลที่ อนุญาตให ใช  โดยหากระบุ 
“Unrestricted” บงชี้วาไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับประเภทขอมูลของมูลฐาน “Code lists” แสดงรายการคา
ขอมูลที่เปนไปได แมวาอาจมีคาขอมูลถูกนํามาใชเพิ่มเติมได  “Enumerations” แสดงรายการที่ไม
สามารถขยายไดของคาขอมูลที่เปนไปได 
  (5)  คําอธิบายขอมูล (Metadata) 
   (5.1)  ขอกําหนดสําหรับคําอธิบายขอมูล (Requirement for Metadata)  
ชุดขอมูลทั้งหมดตองมีคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่คงรูปมาตรฐานกับเซตนอยที่สุดของ
องคประกอบภาคบังคับที่กําหนดโดยมาตรฐาน ISO 19115 - Geographic Information - Metadata, 
or FGDC-STD-001-1998 หรือ FGDC-STD-001-1998- Content Standard for Digital Geospatial 
Metadata (revised June 1988) แตอยางไรก็ตาม ตองมีการบัญญัติคําอธิบายขอมูลแบบทั่วๆ ไป 
เสมอ 

   (5.2)  การเชื่อมสัมพันธในการนําเขาคําอธิบายขอมูลและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Associating metadata entry with data transfer) กลไกที่นํามาใชในการเชื่อมสัมพันธการ
นําเขาคําอธิบายขอมูลเชิงโครงสรางกับการแลกเปลี่ยนไมมีการประกาศอยางชัดเจนในมาตรฐาน
โครงสรางเนื้อหาขอมูลเนื่องจากความซับซอนของคําอธิบายขอมูลที่ใชทั้งมาตรฐานของ FGCD 
และ ISO นั่นเอง 
  (6)  การบูรณาการแบบจําลอง (Model integration) 

การพึ่งพากันระหวางแบบจําลองที่ถูกระบุไวในสวนของชั้นขอมูลเฉพาะกิจของ
มาตรฐานถูกแสดงไวในภาพที่ 5-3  โดยขอความในวงเล็บ (from Transportation)  หมายความวา มี
แพคเกจ UML ที่เรียกวา “Transportation” ซ่ึงเปนชั้นขอมูลเฉพาะกิจเกี่ยวกับการสรางการขนสงที่
สัมพันธกับ Transportation Base 
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ที่มา: FGDC (2008): FGDC -STD-014.0-2008 
 

ภาพที่ 5-3 การพึ่งพากนัระหวางแบบจําลองที่ถูกระบุไวในสวนของชัน้ขอมูลเฉพาะกิจ 
 
  (7)  การจัดสรางตัวระบุ (Establishment of identifiers) 

แตละคลาสใน UML ที่ใชแสดงประเภทของรูปลักษณที่ประกอบดวยขอมูล
อรรถาธิบายสําหรับตัวระบุ (identifiers) และทางเลือกของตัวเลือกหนวยงาน  ส่ิงที่สรางนี้สามารถ
ถูกใชเพื่อแบงแยกระหวางคาที่คลายคลึงในชุดขอมูลตางๆ  นโยบายตางๆ อาจถูกพัฒนาภายในกลุม
ผูใชงานสําหรับการกําหนดปริภูมิช่ือ (namespaces) และตัวระบุแบบถาวรกับรูปลักษณและการ
แสดงความสมมูลระหวางรูปลักษณที่ใชกําหนดปริภูมิช่ือที่แตกตางกันและ ฉะนั้น  ตัวระบุที่
แตกตางกันอาจเปนแบบถาวร  ถาไมมีวิธีการกําหนดมาตรฐานเพื่อสรางและจัดการตัวระบุ ผูใชงาน
อาจพัฒนาผังเคารางโดยตัวเองและรวมการอธิบายของตัวระบุไวในคําอธิบายขอมูลของชุดขอมูล 
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  (8)  แบบจําลองรูปลักษณเชิงโครงสรางและคลาสแบบทั่วไป (Framework 
feature model and common classes) 
   (8.1)  บทนํา (Introduction) มาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูลจัดการ
สารสนเทศโดยอาศัยแบบจําลองรูปลักษณทั่วไปตามมาตรฐาน ISO 19109  รูปลักษณเปน
นามธรรมของปรากฏการณจริงของโลกหรือส่ิงกอสรางโดยมนุษยที่มีเอกลักษณเฉพาะ เชน ช่ือ
หรือรหัส โดยตําแหนงถูกแสดงผลดวยเรขาคณิตอยางเปนทางการและเซตของคุณสมบัติและ
ความสัมพันธ 

แตละอรรถบทเชิงโครงสรางที่ถูกแสดงผลโดยสวนตางๆ ในมาตรฐานจัดทําเอกสาร
ประเภทของรูปลักษณหนึ่งประเภทหรือมากกวาโดยอาศัยแบบจําลองสารสนเทศทางตรรกศาสตร 
(ขอมูลอรรถาธิบาย การเชื่อมสัมพันธ เงื่อนไข) ที่ถูกแสดงผลในรูปของแผนภูมิของคลาสใน UML  
ประเภทรูปลักษณทั้งหมดถูกแสดงใน UML โดยอาศัยสเตอริโอไทปในรูป <<Feature>>)  
รูปลักษณทั้งหมดในแตละสวนของมาตรฐานเปนคลาสยอยของรูปลักษณเชิงโครงสรางแบบทั่วไป
และมีการสืบทอดคุณสมบัติตางๆ ดังแสดงไวในแผนภูมิ  คุณสมบัติทั้งหมดเปนทางเลือกและ 
สวนใหญของคุณสมบัติสามารถซ้ํากันได ยกเวนสําหรับตัวระบุ (identifier) 

คลาสทั้งหมดที่กําหนดสเตอริโอไทปในรูป <<Feature>> ทําใหเกิดผลเปนคลาสนามธรรม
ที่เรียกชื่อวา “Feature” ในสวนพื้นฐาน (Base) และสืบทอดคุณสมบัติของรูปลักษณทั้งหมด  ใน
ทํานองเดียวกัน คลาสใดๆ ที่กําหนดสเตอริโอไทปในรูป <<FeatureCollection>> ทําใหเกิดผลเปน
คลาสนามธรรมของชื่อที่เหมือนเดิมในสวนพื้นฐาน (Base) และสืบทอดคุณสมบัติของคลาสของ
คําอธิบายขอมูล (metadata) 

มาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูลสนับสนุนการโยกยายขอมูลจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีก
หนวยงานหนึ่ง  กลุมของรูปลักษณที่มักจะเรียกวาการรวบรวมของรูปลักษณ กําหนดการโยกยาย   
คําอธิบายขอมูลอาจถูกเชื่อมสัมพันธกับเนื้อหาของการโยกยายซึ่งในปจจุบันดําเนินการโดย
คําอธิบายขอมูลในระดับเซตขอมูลของ FGDC การรวบรวมของรูปลักษณ อาจรวมรูปลักษณตางๆ 
จากสวนเฉพาะกิจหนึ่งสวนหรือมากกวาของมาตรฐาน ขึ้นอยูกับการประยุกตและความตองการ
ขอมูล 

วิธีการขยายของขอมูลอรรถาธิบาย (ExtendedAttribute) แสดงไวในภาพที่ 5-4 อนุญาต
สําหรับการอธิบายและโยกยายของเนื้อหาขอมูลเฉพาะกิจเพิ่มเติมโดยไมตองเปลี่ยนแปลงหรือขยาย
ผังเคารางขอมูล  โครงสรางที่สามารถใชซํ้าไดอาจนําขอมูลอรรถาธิบายเพิ่มเติมหนึ่งคาหรือมากกวา
และคาขอมูลของขอมูลอรรถาธิบายสําหรับใชในโยกยายแบบ peer-to-peer ของคุณสมบัติของ
รูปลักษณแบบไมเปนทางการ  คลาสของรูปลักษณอาจรวมเอกสารอางอิงเขาดวยกันกับคลาส 
ExtendedAttribute (ขอมูลอรรถาธิบายภาคขยาย) การเชื่อมโยงคุณสมบัติของขอมูลอรรถาธิบาย
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ภาคขยายไปยัง 3 ชุดของมูลฐานที่เชื่อมสัมพันธกับ Uniform Resource Locator (URL) สําหรับ
เอกสารหลักฐานภายนอก  ประเภทแหลงขอมูล (ResourceTypes) บางประเภทถูกแสดงในลักษณะ
ของรายการรหัสเพื่ออธิบายคุณลักษณะเนื้อหาสารสนเทศที่พบใน URL ที่ถูกอางอิง  

ตารางที่ 5-2 แสดงผลสารสนเทศจากภาพที่ 5-4 ในรูปแบบพจนานุกรมขอมูล 
 

 
ที่มา: FGDC (2008): FGDC -STD-014.0-2008 

ภาพที่ 5-4 แบบจําลองรูปลักษณเชิงโครงสรางเชงิมโนทศันและคลาสแบบทั่วไป 
 

(8.2)  รายการของรหัส (Code lists)  

• รายการรหัสของ ResourceType (ResourceType Code lists) 
ResourceType (ประเภทแหลงขอมูล) เปน CodeList (รายการรหัส) ของคาขอมูลสําหรับ

ขอมูลอรรถาธิบายของ urlType (ตารางที่ 5-3) 
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ตารางที่ 5-2  คําอธิบายของคลาสใน UML แบบทั่วไป (Description of common ) 
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ตารางที่ 5-3 รายการรหัสสําหรับประเภทแหลงขอมูล (CodeList for ResourceType) 
 

 
 

• รายการรหัสของ DataType (DataType Code lists) 
DataType (ประเภทขอมูล) เปนรายการรหัสของคาขอมูลสําหรับขอมูลอรรถาธิบายของ 

DataType (ประเภทขอมูล) (ตารางที่ 5-4) 
 

ตารางที่ 5-4 รายการรหัสสําหรับประเภทขอมูล (CodeList for DataType) 
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5.2.2.4 การเขารหัสของเนื้อหาขอมูลเชิงโครงสราง (Encoding of framework 
data content)  

เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล สวนตางๆ ของมาตรฐานโครงสรางเนื้อหา
ขอมูล (Framework Data Content Standard) อาจประกอบดวยสารสนเทศในภาคผนวกตางๆ ที่
จัดเตรียมแนวทางสําหรับผูทําใหเกิดผลเกี่ยวกับการแปลงของเนื้อหาสารสนเทศใน UML ไปสู
สภาพแวดลอมการเขารหัสเฉพาะ 

5.2.3 ภาพรวมของอรรถบท (Overview of Themes) 
5.2.3.1 ขอมูลการรังวัดที่ดิน (Cadastral data) ขอมูลการรังวัดที่ดิน (Cadastral 

data) อธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตรของสิทธิการครอบครองในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โฉนด 
และสิทธิประโยชนในการครอบครองทรัพยสินจริงที่อยูเหนือและใตพื้นดินและในน้ํา และ
โครงสรางเชิงมโนทัศนเพื่อสนับสนุนการอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตรของขอมูลการรังวัดที่ดิน 

ขอมูลการรังวัดที่ดินขยายแบบจําลอง UML ของพื้นฐานมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล
โดยการเพิ่มคลาสหลัก 5 กลุม (ภาพที่ 5-5) ประกอบดวยคลาสดังตอไปนี้ 

Parcel class:  คลาส Parcel เปนคลาสหลักเพื่อถายทอดสารสนเทศการรังวัดที่ดิน คลาส 
Parcel เปนซูเปอรไทปในลักษณะของ <<Feature>> ที่มีเอกลักษณและคุณสมบัติทางเรขาคณิต 

OwnerType class: คลาส OwnerType  เปนรายการรหัสของคาขอมูลท่ีสมเหตุสมผลที่ใช
จําแนกประเภทเจาของ (owner type)  ส่ิงนี้ไมใชประเภทความเปนเจาของ (ownership type) แตเปน
การจําแนกของเจาของ (owner) 

ParcelSource class คลาส ParcelSource จัดกลุมมูลฐาน (element) เกี่ยวกับแตละแปลง
สารสนเทศตนกําเนิดของแปลง 

ParcelGeometry class: คลาส ParcelGeometry แสดงการเลือกระหวางการแสดงผลแบบ
จุดศูนยกลาง (centroid) และแบบโพลีกอนของแปลง (parcel) 

ParcelCollection class: คลาส ParcelCollection ถุกนํามาใชเพื่อใหสอดคลองกับสวนอ่ืนๆ 
ในมาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) และไมใชสวนของของ
การรังวัดที่ดิน คลาส ParcelCollection แสดงถึงซุเปอรไทปของการเก็บรวบรวมพรอมคําอธิบาย
ขอมูล 
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ที่มา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.1-2008 
 

ภาพที่ 5-5 แบบจําลอง UML ทางดานขอมูลการรังวัด (Cadastral UML model) 
 

5.2.3.2  ขอมูลภาพออรโธเชิงเลข (Digital orthoimagery) ขอมูลภาพออรโธ
เชิงเลข (Digital orthoimages) เปนขอมูลอางอิงทางภูมิศาสตรของพื้นผิวโลกที่มีการปรับแกความ
คลาดเคลื่อนของการกําหนดทิศทางของเครื่องบันทึกสัญญาณ ความบกพรองของเครื่องบันทึก
สัญญาณและความสูงต่ําของภูมิประเทศ  ขอมูลภาพออรโธเชิงเลขมีคุณลักษณะทางเรขาคณิตของ
แผนที่และคุณภาพของขอมูลภาพของภาพถาย  ภาพที่ 5-6 แสดงผังเผารางการประยุกตของขอมูล
ออรโธเชิงเลข ประกอบดวยคลาส ขอมูลออโท (Orthoimage) และการรวบรวมขอมูลออรโธเชิงเลข 
(OrthoimageryCollection) 
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ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.2-2008 

ภาพที่ 5-6 ผังเผารางของขอมูลออรโธเชิงเลข (Orthoimagery schema) 
 

5.2.3.3  ขอมูลระดับความสูง (Elevation data) 
(1)  แบบจําลองขอมูลระดับความสูง (Elevation data - models) ขอมูลระดับ

ความสูง (elevation data) ถูกจําลองในรูปแบบที่หลากหลาย เชน กริดที่ถูกกําหนดระยะหางแบบ
สม่ําเสมอหรือจุดที่ถูกกําหนดระยะหางแบบไมสม่ําเสมอ (triangulated irregular network, 
hypsography หรือ mass points) 

(2)  ขอมูลระดับความสูง- บนบก (Elevation data – terrestrial) ขอมูลระดับ
ความสูงทางบนบกประกอบดวยการแสดงผลเชิงเลขที่ถูกอางอิงทางภูมิศาสตรของพื้นผิวทางบกใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่ออธิบายตําแหนงทางแนวดิ่งเหนือกวาหรือต่ํากวา Datum  
ขอมูลทางบกที่มีหลากหลายรูปแบบ  สนับสนุนอรรถบทของระดับความสูงของขอมูลเชิง
โครงสราง 
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(3)  ขอมูลระดับความสูง- ความลึกของน้ํา (Elevation data – bathymetric) 
ขอมูลความลึกของน้ําประกอบดวยความลึกต่ํากวาระดับน้ําทะเล ขอมูลเหลานี้สนับสนุนโครงการ
แผนภูมิการเดินเรือสําคัญของประเทศและใชเพื่อสรางแผนที่นํารองทางอิเลคทรอนิคส  ขอมูลความ
ลึกของน้ําสนับสนุนสนับสนุนอรรถบทของระดับความสูงของขอมูลเชิงโครงสราง 

แบบจําลองมาตรฐานของขอมูลความสูงในรูปของชั้นขอมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร ภายใต
บริบทของแบบจําลองเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร ประกอบดวย (1) จุด (Point) (2) กริด (Grid) (3) TIN 
(4) เสนชั้นความสูง (Contour) และ (5) โพรไฟล (Profile) ภาพรวมในการเก็บรวมขอมูลความสูง 
(Elevation Collection) แสดงไวในภาพที่ 5-7 
 

 
ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.3-2008 
 

ภาพที่ 5-7 การรวบรวมความสูง (Elevation Collection) 
 

5.2.3.4  ขอมูลจุดควบคุมภูมิมาตรศาสตร (geodetic control data) จุดควบคุม 
ภูมิมาตรศาสตร (Geodetic control) กําหนดระบบอางอิงที่ถูกตอง คงเสนคงวาและใชรวมกัน
สําหรับการสรางพิกัดใหกับขอมูลทางภูมิศาสตรทั้งหมด  ขอมูลเชิงโครงสรางของโครงสราง
พื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (NSDI) ใชจุดควบคุมภูมิมาตรศาสตรยึดตรึงขอมูลเชิงพื้นที่   
จุดควบคุมภูมิมาตรศาสตรพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดสรางดวยระบบอางอิงเชิงพื้นที่
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แหงชาติ (National Spatial Reference System: NSRS) ที่บริหารจัดการโดยองคการภูมิอากาศและ
สมุทรศาสตร (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) 

สําหรับเปาหมายของมาตรฐานในสวนนี้ แตละจุดควบคุมภูมิมาตรศาสตรจะตองมีมูลฐาน
พื้นฐาน 4 เรื่อง ประกอบดวย (1) การตั้งชื่อ (Designations) (2) พิกัด (Coordinates) (3) ความถูกตอง 
(Accuracy) และ (4) ระดับอางอิงภูมิมาตรศาสตร (Geodetic datum)   แผนภูมิของคลาสของ 
จุดควบคุมภูมิมาตรศาสตรแสดงไวภาพที่ 5-8 

 

 
ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.4-2008 
 

ภาพที่ 5-8 แบบจําลอง UML จุดควบคุมภูมิมาตรศาสตร (Geodetic control UML model) 
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5.2.3.5  ขอมูลขอบเขตหนวยงานทางราชการ (governmental unit boundary 
data) ขอมูลอรรถบทของขอบเขตการบริหารงานทางราชการและพื้นที่ทางภูมิศาสตรอ่ืนๆ จัดสราง
เนื้อหาตามความตองการสําหรับการรวบรวมและการแลกเปลี่ยนของหนวยงานทางราชการและ
ขอบเขตของเอนทิตีทางกฎหมายอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษาและการใช
สารสนเทศ  มาตรฐานในสวนนี้ระบุเกี่ยวกับศัพทวิทยา (terminology) ผังเคารางการเขารหัส 
(encoding schema) และองคประกอบขอมูลที่ตองการสําหรับอธิบายหนวยงานทางราชการและ
เอนทิตีทางกฎหมายอื่นๆ และขอบเขต พรอมกับคําอธิบายขอมูล (metadata) ที่จําเปนสําหรับใชใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล  ภาพที่ 5-9 แสดงแบบจําลอง UML ของขอมูลขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร 

5.2.3.6  ขอมูลรูปลักษณทางอุทกวิทยา (Hydrographic feature data) ขอมูล
อรรถบทนี้ประกอบดวยรูปลักษณพื้นผิวน้ํา เชน ทะเลสาบ หนองน้ํา ลําธารหรือแมน้ํา คลอง 
มหาสมุทร และเสนแนวชายฝง  โดยแตละรูปลักษณทางอุทกศาสตรจะถูกกําหนดรหัสการระบุ
รูปลักษณอยางถาวรและอาจระบุโดยใชช่ือของรูปลักษณ  ตําแหนงเชิงพื้นที่ของรูปลักษณถูก
อธิบายในรูปของเสน จุด และโพลีกอน รวมทั้ง การอธิบายการเชื่อมโยงของโครงขาย ทิศทางการ
ไหล และระบบอางอิงเชิงเสน  ภาพท่ี 5-10 แสดงคลาสหลัก และการเชื่อมสัมพันธในรูป UML 
สําหรับอุทกวิทยา 

5.2.3.7 ขอมูลโครงขายการคมนาคม (Transportation network data) ขอมูลการ
คมนาคมถูกใชเพื่อจําลองตําแหนงทางภูมิศาสตร ความเชื่อมระหวางกัน และคุณลักษณะของระบบ
การคมนาคม  ระบบการคมนาคม (transportation system) ประกอบดวยทั้งองคประกอบทาง
กายภาพและมิใชกายภาพเพื่อแสดงประเภทของการเดินทางที่ยินยอมใหเคล่ือนยายสินคาและคน
ระหวางตําแหนงตางๆ  

อรรถบทยอย (Sub-themes) ที่ใชแสดงโครงสรางพื้นฐานการขนสงประกอบดวย
ส่ิงอํานวยของสนามบิน ทางน้ํา ถนน รถไฟและขนสงมวลชน 

ภาพที่ 5-11 แสดงแบบจําลองพื้นฐานทางคมนาคมคลาสและภาพที่ 5-12 แสดง
ลําดับชั้นของประเภทรูปลักษณทางคมนาคม 
 
 
 



 ี่ 5: ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 
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ที่มา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.5-2008 

ภาพที่ 5-9 แบบจําลอง UML ของขอมูลขอบเขตหนวยงานทางราชการ 

บทท
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ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.6-2008 
 

ภาพที่ 5-10 คลาสหลักใน UML สําหรับอทุกวิทยา (Main UML classes for hydrography) 
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ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.7-2008 
 

ภาพที่ 5-11 แสดงแบบจําลองพื้นฐานทางคมนาคม (Transportation base model) 
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ท่ีมา: FGDC (2008): FGDC-STD-014.7-2008 
 

ภาพที่ 5-12 แสดงลําดับชัน้ของประเภทรปูลักษณทางคมนาคม 
(Transportation feature type hierarchy) 

5.2.4  บทสรุป (Conclusion) 
จากการศึกษามาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) ซ่ึง

บัญญัติตามความตองการขอมูลสาธารณะสําหรับใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงโครงสรางของ
โครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (NSDI)  และมีวัตถุประสงคของมาตรฐานคือ การ
ลดคาใชจายในการจัดหา การแลกเปลี่ยน และการบํารุงรักษาขอมูลเชิงโครงสรางสําหรับผูจัดสราง
และผูใชขอมูล  โดยกําหนดอรรถบทหลักของโครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ 
(NSDI) ประกอบดวย (1) ขอมูลการรังวัดที่ดิน (2) ขอมูลภาพออรโธเชิงเลข (3) ขอมูลระดับความ
สูง (4) ขอมูลจุดควบคุมภูมิมาตรศาสตร (5) ขอมูลขอบเขตหนวยงานทางราชการ (6) ขอมูล
รูปลักษณทางอุทกวิทยา และ (7) ขอมูลโครงขายการคมนาคม 

ช้ันขอมูลเฉพาะกิจของแตละอรรถบทประกอบดวยผังเคารางการประยุกตที่แสดงในรูป 
UML ตามมาตรฐาน ISO 19109 และเอกสารอางอิงภาคบังคับที่เกี่ยวของ  โดยผังเคารางการ
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ประยุกตระบุเกี่ยวกับประเภทรูปลักษณ ประเภทขอมูลอรรถาธิบาย โดเมนขอมูลอรรถาธิบาย 
ความสัมพันธขอมูลอรรถาธิบาย การแสดงผลเชิงพื้นที่ การจัดการขอมูลและขอมูลอธิบายขอมูล 
พรอมจัดทําพจนานุกรมขอมูลสําหรับใชอธิบายคุณลักษณะของแผนภาพแบบจําลอง UML ที่มีการ
อางอิงถึงชุดมาตรฐาน ISO 19000 และคุณลักษณะเฉพาะของ OGC 

จากการศึกษามาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) 
พบวา มีการนําคลาสใน UML เชิงมโนทัศนจากมาตรฐาน ISO 19107-Spatial schema ไปใชงานใน
การกําหนดประเภทขอมูลใหกับชั้นขอมูลเฉพาะกิจของอรรถบทตางๆ ดังผลสรุปความสัมพันธของ
อรรถบทหลักและชั้นขอมูลเฉพาะกิจกับคลาสในมาตรฐาน ISO 19107 แสดงไวในตารางที่ 5-5 
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ตารางที่ 5-5  ความสัมพันธของอรรถบทและชั้นขอมูลเฉพาะกิจกับคลาสในมาตรฐาน ISO 19107 
 

Theme Name of Entity UML Classes in ISO 19107 
GM_Object  
TP_Object 
GM_Polygon 

Parcel 

GM_Point 
GM_Surface 

Cadastral data 

ParcelGeometry 
GM_Point 

Digital orthoimagery - - 
MultiElevationPoint GM_Point 
ElevationTinCoverage GM_Tin 
ElevationTriangle GM_Triangle 
ElevationContour GM_Curve 
ElevationPoint GM_Point 

Elevation data 

ElevationProfile GM_Curve 
ControlPoint GM_Point 

Geodetic control data 
VerticalInformation <<type>> DirectPosition 
GeographicArea GM_Surface Governmental unit boundary 

data Boundary GM_Curve 
GM_Surface 
GM_Point Hydrographic feature data ElementaryGeometry 

GM_Curve 
GM_Object 

TranFeature 
TP_Object 
GM_MultiCurve 

TranPath 
TP_Complex 
GM_Point 

TranPoint 
TP_Node 
GM_Curve 

Transportation network data 

TranSeg 
TP_DirectedEdge 
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5.3  Geography Markup Language Encoding Standard ของ OGC 
5.3.1  บทนํา (Introduction) 
Geography Markup Language (GML) คือไวยากรณของภาษา XML ที่ถูกเขียนใน 

ผังเคาราง XML สําหรับการอธิบายของผังเคารางการประยุกต พรอมกับนําสงและจัดเก็บ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยนํามโนทัศนสําคัญสําหรับใชจําลองรูปลักษณของโลกที่ถูกแสดงไว
ในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) และ
คุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรมของ OGC มาแสดงในรูปของภาษา GML 

รูปลักษณคือ นามธรรมของปรากฏการณโลกจริง (ISO 19101)  รูปลักษณเปนรูปลักษณ
ทางภูมิศาสตร ถารูปลักษณถูกเชื่อมสัมพันธกับตําแหนงที่สัมพัทธกับโลก  ดังนั้นการแสดงผลเชิง
ตัวเลขของโลกจริงอาจถูกพิจารณาในลักษณะของเซตของรูปลักษณ  สภาพของรูปลักษณถูก
กําหนดโดยเซตของคุณสมบัติตางๆ โดยที่แตละคุณสมบัติอาจพิจารณาใน 3 ลักษณะ (ช่ือ (name) 
ประเภท (type) และคาขอมูล (value)) 

จํานวนของคุณสมบัติของรูปลักษณอาจมีทั้งชื่อและประเภทของคุณสมบัติที่ถูกตัดสินโดย
การกําหนดประเภทของคุณสมบัติ  รูปลักษณทางภูมิศาสตรที่มีรูปเรขาคณิตเปนรูปลักษณที่มี
คุณสมบัติตางๆที่อาจเปนคาขอมูลของรูปเรขาคณิต  การรวบรวมรูปลักษณคือ การรวบรวมของ
รูปลักษณที่อาจเปนรูปลักษณนั้นเองที่ถูกพิจารณาในลักษณะของรูปลักษณ เนื่องจากผลที่เกิดจาก
การรวบรวมรูปลักษณมีประเภทของรูปลักษณ และฉะนั้นอาจมีคุณสมบัติตางๆ แตกตางจาก
คุณสมบัติเดิมของรูปลักษณ ที่เพิ่มเขาไปในรูปลักษณซ่ึงรูปลักษณบรรจุอยู 

ตามมาตรฐาน ISO 19109  ประเภทของรูปลักษณของการประยุกต หรือโดเมนการ
ประยุกตโดยทั่วไปถูกตึงในผังเคารางการประยุกต  ผังเคารางการประยุกตในภาษา GML ถูกระบุใน
ผังเคาราง XML และสามารถถูกสรางในสองวิธีการที่แตกตางดังนี้ 

• ยึดมั่นในกฎขอบังคับที่ระบุในมาตรฐาน ISO 19109 สําหรับผังเคารางการประยุกตใน 
UML และคงรูปมาตรฐานทั้งเงื่อนไขบังคับบนผังเคารางและกฎขอบังคับสําหรับการ
นําสง ผัง เค าร างไปยั ง ผัง เค าร างการประยุกต ในภาษา  GMLดังที่ ถูกระบุใน
มาตรฐานสากล 

• ยึดมั่นในกฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกตในภาษา GML ที่ระบุใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้สําหรับการสรางผังเคารางการประยุกตในภาษา GML โดยตรง
ในผังเคาราง XML 

ทั้งสองวิธีถูกสนับสนุนโดยมาตรฐานสากลฉบับนี้  เพื่อรับประกันการใชอยางถูกตองของ
กรอบงานแบบจําลองเชิงมโนทัศนของชุดมาตรฐาน  ISO 19100 ของ ISO ผังเคารางการประยุกต
ถูกคาดหมายวาถูกจําลองตามแบบจําลองรูปลักษณแบบทั่วไป (General Feature Model) ดังระบุใน
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มาตรฐาน ISO 19109  ภายในมาตรฐานชุด ISO 19100 UML เปนภาษาที่นิยมใชสําหรับแบบจําลอง
ผังเคารางเชิงมโนทัศน 

GML กําหนดการเขารหัส XML คลาสเชิงมโนทัศนหลายคลาสที่ถูกกําหนดในชุด
มาตรฐาน ISO 19100 ของ ISO และคุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรมของ OGC โดยคงรูปมาตรฐาน
กับมาตรฐาน ISO 19118  แบบจําลองเชิงมโนทัศนเหลานี้รวมแบบจําลองที่ถูกกําหนดไวใน
มาตรฐานตอไปนี้ 

• ISO/TS 19103 — Conceptual schema language (units of measure, basic types) 

• ISO 19107 — Spatial schema (geometry and topology objects) 

• ISO 19108 — Temporal schema (temporal geometry and topology objects, temporal 
reference systems) 

• ISO 19109 — Rules for application schemas (features) 

• ISO 19111 — Spatial referencing by coordinates (coordinate reference systems) 

• ISO 19123 — Schema for coverage geometry and functions 
วัตถุประสงคหลักของมาตรฐานฉบับนี้คือ เพื่อจัดเตรียมการเขารหัสที่ไดมาตรฐาน (เชน 

การทําใหเกิดผลที่ไดมาตรฐานในภาษา XML) ของประเภทตางๆ ที่ถูกระบุไวในแบบจําลอง 
เชิงมโนทัศนของ ISO ตามรายการดังกลาวขางตน  ถาหากทุกผังเคารางการประยุกตถูกเขารหัส
อยางอิสระและกระบวนการเขารหัสที่รวมประเภทตางๆ เชน ISO 19108 ที่มีกฎขอบังคับการ
เขารหัสไมชัดเจนและไมถูกระเบียบแลว การเขารหัสในภาษา XML ควรแตกตางกัน  นอกจากนี้ 
เนื่องจากแตละแพลตฟอรมในการทําใหเกิดผลมีจุดแข็งและจุดออนเฉพาะ เรื่องนี้จะชวยสราง
มาตรฐานการเขารหัสในภาษา XML สําหรับมโนทัศนหลักทางสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ถูก
จําลองในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ของ ISO และที่ถูกใชงานโดยทั่วไปในผังเคารางการประยุกต 

ในกรณีสวนใหญ การนําสงจากคลาสเชิงมโนทัศนทําไดโดยตรง ในขณะเดียวกัน ในบาง
กรณี การนําสงซับซอน (การอธิบายอยางละเอียดของการนําสงเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานสากล
ฉบับนี้) 

นอกจากนี้ ภาษา GML จัดเตรียมการเขารหัสในภาษา XML สําหรับมโนทัศนเพิ่มเติมที่ยัง
ไมไดถูกจําลองในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ของ ISO หรือ คุณลักษณะเฉพาะเชิงมโนทัศนของ 
OGC ตัวอยางเชน รูปลักษณแบบพลวัตร การสังเกตการณแบบงาย หรือคาขอมูลของวัตถุตางๆ  
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5.3.2  ขอบเขต (Scope) 
Geography Markup Language (GML)  เปนการเขารหัส XML อนุโลมตาม ISO 19118: 

Geographic-Encoding สําหรับการนําสงและจัดเก็บสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ถูกจําลองที่สมนัย
กับกรอบงานแบบจําลองเชิงมโนทัศนที่ถูกใชในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO)  และรวมทั้งคุณสมบัติเชิงพื้นที่และมิใชเชิงพื้นที่ของรูปลักษณ
ทางภูมิศาสตร 

มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดวากยสัมพันธผังเคาราง XML (XML Schema syntax) วิธีการ 
(mechanisms) และระเบียบแบบแผน (conventions) ดังนี้คือ 

• บัญญัติกรอบงานที่เปนกลางกับผูผลิตแบบเปดสําหรับการอธิบายผังเคารางการ
ประยุกตภูมิศาสตรเชิงพื้นที่เพื่อการนําสงและจัดเก็บสารสนเทศทางภูมิศาสตรในรูป XML 

• อนุญาตโพรไฟลที่สนันสนุนเซตยอยที่เหมาะสมของสมรรถนะเชิงพรรณนาของภาษา 
GML เชิงโครงสราง 

• สนับสนุนการอธิบายผังเคารางการประยุกตภูมิศาสตรเชิงพื้นที่สําหรับโดเมนที่กาํหนด
แบบเฉพาะและการสื่อสารสารสนเทศ 

• ทําใหสามารถสรางและบํารุงรักษาการเชื่อมโยงระวางผังเคารางการประยุกตทาง
ภูมิศาสตรและเซตขอมูล 

• สนับสนุนการจัดเก็บและนําสงผังเคารางการประยุกตและเซตขอมูล 

• เพิ่มความสามารถของการจัดระบบเพื่อแบงปนผังเคารางการประยุกตทางภูมิศาสตร
และสารสนเทศที่ถูกอธิบาย 

ผูทําใหเกิดผลอาจตัดสินใจเพื่อเก็บผังเคารางการประยุกตทางภูมิศาสตรและสารสนเทศใน
ภาษา GML หรือผูทําใหเกิดผลอาจตัดสินใจเพื่อแปลงผันจากรูปแบบการจัดเก็บแบบอื่นหรือใช 
UML เฉพาะสําหรับผังเคารางและการนําสงขอมูล 

5.3.3  ภาพโดยรวมของผังเคารางภาษา GML (Overview of the GML schema) 
5.3.3.1ผังเคารางภาษา GML (GML schema) GML กําหนดการเขารหัส XML 

ของจํานวนคลาสเชิงมโนทัศนที่ถูกกําหนดในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) และ คุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรม (Abstract Specification) 
ของ Open GIS Consortium (OGC) โดยคงรูปมาตรฐานตามมาตรฐาน (standard) และคุณลักษณะ
เฉพาะ (specification) ไว 

แบบจําลองเชิงมโนทัศนที่เกี่ยวของประกอบดวยแบบจําลองที่ถูกกําหนดในมาตรฐาน
ดังตอไปนี้ 

• ISO/TS 19103 - Conceptual schema language (units of measure, basic types) 
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• ISO 19107 - Spatial schema (spatial geometry and topology) 

• ISO 19108 - Temporal schema (temporal geometry and topology, temporal  
reference systems) 

• ISO 19109 - Rules for application schemas (features) 

• ISO 19111 - Spatial referencing by coordinates (coordinate reference 
systems) 

• ISO 19123 - Schema for coverage geometry and functions (coverages, grids) 
ในกรณีสวนใหญ การนําสงจากคลาสเชิงมโนทัศนไปยัง XML สามารถกระทําไดโดยตรง 

ในขณะเดียวกัน ในบางกรณีการนําสงจะซับซอน 
นอกจากนี้ภาษา GML กําหนดการเขารหัส XML ใหกับมโนทัศนเพิ่มเติมที่ยังไมไดถูก

จําลองในมาตรฐานชุด ISO 19100 หรือคุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรมของ OGC 
ผังเคารางภาษา GML ประกอบดวยองคประกอบตางๆ (มูลฐานของ XML ขอมูล

อรรถาธิบาย ประเภทแบบงาย ประเภทแบบซับซอน กลุมขอมูลอรรถาธิบาย กลุมตางๆ และอื่นๆ) 
ที่ถูกอธิบายในมาตรฐานสากลฉบับนี้  การเขารหัส XML คงรูปมาตรฐานตาม ISO 19118  

5.3.3.2  ผังเคารางการประยุกตภาษา GML (GML application schemas)  
นักออกแบบผังเคารางการประยุกตภาษา GML อาจขยายหรือจํากัดประเภทตางๆ ที่ถูกกําหนดใน 
ผังเคารางภาษา GML เพื่อกําหนดประเภทตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับโดเมนการประยุกต  มูลฐานที่
มิใชนามธรรม ขอมูลอรรถาธิบายและประเภทจากผังเคารางภาษา GMLอาจถูกใชโดยตรงใน 
ผังเคารางการประยุกต ถาไมตองการเปลี่ยนแปลง 

ตามมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ประเภทของรูปลักษณของการ
ประยุกตหรือโดเมนการประยุกตถูกระบุในผังเคารางการประยุกต  ผังเคารางการประยุกต 
ภาษา GML จะถูกระบุในผังเคาราง XML และนําเขาผังเคารางภาษา GML   ผังเคารางการประยุกต
ภาษา GML อาจถูกสรางโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี คือ 

• โดยยึดมั่นในกฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกตภาษา GML ที่ระบุในมาตรา 
21 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ สําหรับสรางผังเคารางการประยุกตภาษา GML โดยตรงในผังเคาราง 
XML 

• โดยยึดมั่นในกฎขอบังคับที่ระบุในมาตรฐาน ISO 19109 สําหรับผังเคารางการ
ประยุกต UML และคงรูปมาตรฐานกับทั้งเงื่อนไขบังคับ (constraint) บนผังเคารางนั้น และกฎ
ขอบังคับสําหรับการสงผังเคารางนั้นไปยังผังเคารางการประยุกตภาษา GML ในภาคผนวก E ของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้  การนําสงจากมาตรฐาน ISO 19109 คงรูปมาตรฐานผังเคารางการประยุกต 
UML ที่สมนัยผังเคารางการประยุกตภาษา GML ที่อาศัยเซตของกฎขอบังคับการเขารหัส   
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กฎขอบังคับการเขารหัสเหลานี้คงรูปมาตรฐานกับกฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกตภาษา 
GML และ ISO 19118 

ทั้งสองวิธีเปนแนวทางที่สมเหตสมผลที่ใชสําหรับสรางผังเคารางการประยุกตในภาษา 
GML 

5.3.3.3  ความสัมพันธระหวางชุดมาตรฐาน ISO 19100 ของ ISO ผังเคารางภาษา 
GML และผังเคารางการประยุกตภาษา GML (Relationship between the ISO 19100 series of 
International Standards, the GML schema and GML application schemas) 

แนวทางที่นํามาใชในมาตรฐานสากลฉบับนี้ (ภาพที่ 5-13)  มี 2 ประเด็นหลักคือ 

• เอกสารหลักฐานที่ชัดเจนของแบบจําลองเชิงมโนทัศนของภาษา GML - 
โพรไฟลของชุดมาตรฐาน ISO 19100 ของ ISO ที่ถูกทําใหเกิดผลโดยภาษา GML ถูกทําเอกสาร
หลักฐานในรูปของภาคขยายของโพรไฟลนี้ 

• การสนับสนุนสําหรับการพัฒนาผังเคารางการประยุกตท้ังผังเคาราง 
UML และ XML - เพื่อใหบรรลุผลการนําสง 2 ทางระหวางผังเคาราง UML ( เชน ผังเคารางการ
ประยุกตภาษา GML ที่คงรูปมาตรฐานตาม ISO 19109) กับผังเคาราง XML (เชน ผังเคารางการ
ประยุกตภาษา GML ในผังเคาราง XML) การสรางที่ถูกใชในการแสดงผลทั้ง 2 วิธีถูกจํากัด  
ในขณะเดี่ยวกัน ส่ิงนี้ลดการแสดงผลของการอธิบายผังเคารางลงบางประการ รวมทั้งสิ่งนี้ลดความ
ซับซอนของผังเคาราง และอาจทําใหงายเพื่อทําใหเกิดผล 

 
ที่มา: OGC (2007) 
ภาพที่ 5-13 ความสัมพันธของชุดมาตรฐาน ISO 19100 และมาตรฐาน ISO 19136:ภาษา GML 
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5.3.4  การจัดระบบของมาตรฐานสากลฉบับนี้ (Organization of this International 
Standard) 

GML กําหนดเอนทิตี (entities) ที่หลากหลาย เชน รูปลักษณ เรขาคณิต โทโปโลยี อ่ืนๆ 
ผานลําดับชั้นของประเภทวัตถุในภาษา GML  ผังเคารางภาษา GML ภาคบังคับถูกจัดการตาม
ประเภทวัตถุที่กําหนดในมาตรฐานชุด ISO 19000 ของ ISO และคุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรม
ของ OGC โดยมีอนุมาตราที่สําคัญในการกําหนดมาตรฐานสากลฉบับนี้ สรุปไดดังตอไปนี้ 

อนุมาตรา 7.2 อธิบายองคประกอบผังเคารางพื้นฐาน อนุมาตรานี้กําหนดวัตถุรากคือ 
gml:AbstractObject และรากของลําดับชั้นของคลาสในภาษา GML คือ gml:AbstractGML  

อนุมาตรา 8.1 อธิบายผังเคาราง Xlink  ผังเคารางนี้เปนการทําใหเกิดผลโดย OGC ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่อาศัยผังเคาราง XML โดยผังเคารางนี้อาจถูกแทนที่ในบางแหงของเวอรชันใน
อนาคตโดยผังเคารางที่สมมูลจาก W3C 

อนุมาตรา 8.1 กําหนดการแสดงผลในภาษา GML ของประเภทขอมูลพื้นฐานบางประเภทที่
ถูกใชผังเคารางภาษา GML  ประเภทเหลานี้สวนใหญเปนประเภทแบบงายหรือประเภทเนื้อหา 
แบบงาย 

อนุมาตรา 9 อธิบายองคประกอบผังเคารางรูปลักษณที่กําหนด gml:AbstractFeature  และ
องคประกอบที่ถูกอนุพัทธ 

มาตรา 10, 10.5.10 และมาตรา 11  อธิบายองคประกอบผังเคารางทางเรขาคณิตที่กําหนด
คือ gml:AbstractGeometry, gml:AbstractGeometricPrimitive, gml:AbstractGeometricAggregate, 
gml:GeometricComplex  และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ 

มาตรา 12 อธิบายองคประกอบผังเคารางระบบพิกัดอางอิงที่กําหนดประเภทยอยคือ 
gml:IdentifiedObject, gml:AbstractCRS, gml:AbstractCoordinateReferenceSystem  และมูลฐาน
และประเภทที่ตองการใชในการการสรางระบบพิกัดอางอิงเฉพาะ 

มาตรา 13 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับโทโปโลยีที่กําหนด คือ 
gml:AbstractTopology, gml:AbstractTopoPrimitive, gml:TopoComplex และองคประกอบที่ถูก 
อนุพัทธ 

มาตรา 14 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับการสรางเชิงเวลาที่กําหนด คือ 
gml:AbstractTimeObject, gml:AbstractTimePrimitive, gml:AbstractTimeGeometricPrimitive, 
gml:AbstractTimeTopologyPrimitive, gml:AbstractTimeComplex  และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ 
เชนเดียวกันกับ gml:DynamicFeature  และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ 

มาตรา 15 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับคํานิยามและพจนานุกรมท่ีประกอบดวย 
gml:Definition และ gml:Dictionary 
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มาตรา 16 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับการสรางหนวยของการวัด (gml:UnitDefinition  
และอ งค ป ร ะกอบที่ ถู ก อนุ พั ท ธ )  ก า ร วั ด และค า ข อมู ล ขอ งวั ต ถุ  (gml:AbstractValue, 
gml:AbstractScalarValue, gml:AbstractScalarValueList และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ) 

มาตรา 17 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับการอธิบายทิศทาง 
มาตรา 18 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับการสังเกตการณแบบงาย 

(gml:Observation และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ) 
มาตรา 19 อธิบายองคประกอบผังเคารางสําหรับกริดและชั้นขอมูล (coverages) มาตรานี้อธิบาย 

gml:Grid, gml:AbstractCoverage, gml:AbstractDiscreteCoverage, gml:AbstractContinuousCoverage 
และองคประกอบที่ถูกอนุพัทธ 

โดยมาตราเหลานี้อธิบายผังเคารางภาษา GML ภาคบังคับและอธิบายเนื้อหา โครงสรางและการพึ่งพิง
ของผังเคารางภาษา GML 

5.3.5 โพรไฟลของมาตรฐาน ISO 19107 ของ ISO ท่ีถูกใชโดยภาษา GML (Profile of 
ISO 19107 of International Standards used by GML) 

โพรไฟลของแบบจําลองเชิงมโนทัศน (conceptual model) ที่ถูกกําหนดในมาตรฐาน ISO 19107: 
Spatial schema ที่ถูกนําไปใชโดยภาษา GML สามารถแสดงในรูปของแผนภูมิของคลาสสําหรับการ
อธิบายความสัมพันธและการนําสงไปยังผังเคารางภาษา GML ตารางที่ 5-6 แสดงแพคเกจหลักของ ISO 
19107 ที่นํามาใชในการกําหนดผังเคารางภาษา GML ในมาตรฐานสากลฉบับนี้และความสัมพันธกับ
มาตรฐาน ISO 19136: Geography Markup Language (GML) 

ตารางที่ 5-6 ภาพรวมของแพคเกจที่ถูกนํามาทําใหเกิดผลของ ISO 19107 (Overview of the 
implemented packages of the ISO 19107) 

UML  
package 

UML class 
prefix 

ISO 19136 
Subclause 

Annex D 
Subclause 

ISO 19107:Geometry:Geometric root  GM  10.1.3  D.2.3.2  
ISO 19107:Geometry:Geometric primitive  GM  10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6  D.2.3.3  
ISO 19107:Geometry:Geometric complex  GM  11.2  D.2.3.6  
ISO 19107:Geometry:Geometric aggregates  GM  11.3  D.2.3.5  
ISO 19107:Geometry:Coordinate geometry  GM  10.1.4  D.2.3.4  
ISO 19107:Topology:Topology root  TP  13.2  D.2.4.2  
ISO 19107:Topology:Topology primitive  TP  13.3  D.2.4.3  
ISO 19107:Topology:Topology complex  TP  13.5  D.2.4.4  

ปรับปรุงจาก: OGC (2007) 
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ตารางที่ 5-7 แสดงการนําสงระหวางคลาสในรูป UML เชิงมโนทัศนที่ถูกนําไปทําให
เกิดผลโดยมาตรสากลฉบับนี้และการเชื่อมสัมพันธของมูลฐานของวัตถุภาษา GML ไดแก ประเภท
ภาษา GML (GML type) และประเภทของคุณสมบัติภาษา GML (GML property type) โดยตาราง
แบงออกเปน 4 คอลัมน ดังนี้ 

• คอลัมนที่ 1 (UML class) แสดงรายการของคลาสจากมาตรฐาน ISO 19107 ที่ถูกนําไป
ทําใหเกิดผลในผังเคารางภาษา GML  ในกรณี คอลัมนเปนชองวางที่ใชเครื่องหมาย 
“— “ หมายความวา มูลฐานและประเภทในภาษา GML ที่ทําใหเกิดผลตามมโนทัศน
ไมมีระบุไวในมาตรฐานของ ISO 19107 

• คอลัมนที่ 2 (GML object element) ระบุมูลฐานของวัตถุในภาษา GML ที่ทําใหเกิดผล
ประเภท  หากไมมีมูลฐานของวัตถุใดปรากฏในภาษา GML คอลัมนนี้จะเปนชองวาง
โดยใชเครื่องหมาย “— “ 

• คอลัมนที่ 3 (GML type) ระบุประเภทผังเคาราง XML ที่กําหนดแบบจําลองของเนื้อหา
ของมูลฐานของวัตถุในภาษา GML ในคอลัมนที่ 2  หากไมมีประเภทผังเคาราง XML 
ใดที่เหมาะสม คอลัมนนี้จะเปนชองวางโดยใชเครื่องหมาย “— “ 

• คอลัมนที่ 4 (GML property type) ระบุประเภทที่ถูกใชในรูปของประเภทผังเคาราง 
XML  ถาประเภทที่ถูกใชในรูปของคาขอมูลของคุณสมบัติในผังเคารางการประยุกต  
ในกรณีนี้ คอลัมนนี้จะแสดงคาขอมูลของประเภทผังเคาราง XML ที่เปนการทําให
เกิดผลของประเภทนั้นในผังเคารางภาษา GML 

ตัวอยาง เชน ถาประเภทรูปลักษณมีคุณสมบัติเปนประเภทของคลาส GM_Point แลว ใน
การแสดงผลในผังเคาราง XML สมนัยกับการประกาศมูลฐานของคุณสมบัติในภาษา GML คือ 
gml:PointPropertyType ในเดียวกันกับประเภทของรูปลักษณ 

ในกรณีของคลาสที่เปนสเตอริโอไทป <<DataType>>   ไมมีการแสดงผลผังเคาราง XML
ของคุณสมบัติถูกกําหนดในรูปของประเภทขอมูลที่ถูกระบุในผังเคารางภาษา GML ซ่ึงโดยทั่วไป
จะไมมุงหมายนํามาใชในรูปของคุณสมบัติของรูปลักษณ 

ในบางกรณี ผังเคารางภาษา GML ไมบรรจุประเภทของคุณสมบัติที่ถูกกําหนดลวงหนา
สําหรับประเภทนั้น และถาตองการโดยผังเคารางการประยุกต ประเภทของคุณสมบัติตองถูกสราง
ตามกฎขอบังคับสําหรับประเภทของคุณสมบัติในภาษา GML โดยที่มูลฐานของวัตถุในภาษา GML 
ถูกกําหนดในคอลัมนที่ 2 ของแถวเดียวกัน 

ถาคาขอมูลถูกอธิบายโดยคา “(group)” แลว  คุณสมบัติถูกทําใหเกิดผลโดยอางอิงไปยัง
กลุมระดับโลกที่ถูกระบุในเซลลแทนที่จะใชคุณสมบัติมูลฐานระดับทองถ่ิน 
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ตารางที่ 5-7 การทําใหเกิดผลของประเภทตางๆ จาก ISO 19107 (Implementation of types from 
the ISO 19107)  
 

UML class  GML object element  GML type  GML property type  
GM_Object  gml:AbstractGeometry  gml:AbstractGeometryType  gml:GeometryPropertyType  
GM_Primitive  gml:AbstractGeometricPrimtive  gml:AbstractGeometricPrimtiveType  gml:GeometricPrimtivePropertyType  
DirectPosition  —  —  gml:DirectPositionType  
GM_Position  —  —  gml:geometricPositionGroup (group)  
GM_PointArray  —  —  gml:geometricPositionListGroup 

(group)  
GM_Point  gml:Point  gml:PointType  gml:PointPropertyType  
GM_Curve  gml:Curve  gml:CurveType  gml:CurvePropertyType  
GM_Surface  gml:Surface  gml:SurfaceType  gml:SurfacePropertyType  
GM_PolyhedralSurface  gml:PolyhedralSurface  gml:PolyhedralSurfaceType  anonymous property typea  
GM_TriangulatedSurface  gml:TriangulatedSurface  gml:TriangulatedSurfaceType  anonymous property type  
GM_Tin  gml:Tin  gml:TinType  anonymous property type  
GM_Solid  gml:Solid  gml:SolidType  gml:SolidPropertyType  
GM_OrientableCurve  gml:OrientableCurve  gml:OrientableCurveType  gml:CurvePropertyType  
GM_OrientableSurface  gml:OrientableSurface  gml:OrientableSurfaceType  gml:SurfacePropertyType  
GM_Ring  gml:Ring  gml:RingType  —  
GM_Shell  gml:Shell  gml:ShellType  —  
—  gml:LineString  gml:LineStringType  —  
—  gml:Polygon  gml:PolygonType  —  
—  gml:LinearRing  gml:LinearRingType  —  
GM_CompositePoint  gml:Point  gml:PointType  gml:PointPropertyType  
GM_CompositeCurve  gml:CompositeCurve  gml:CompositeCurveType  anonymous property type  
GM_CompositeSurface  gml:CompositeSurface  gml:CompositeSurfaceType  anonymous property type  
GM_CompositeSolid  gml:CompositeSolid  gml:CompositeSolidType  anonymous property type  
GM_Complex  gml:GeometricComplex  gml:GeometricComplexType  gml:GeometricComplexProperty 

Type  
GM_Aggregate  gml:MultiGeometry  gml:MultiGeometryType  gml:MultiGeometryPropertyType  
GM_MultiPoint  gml:MultiPoint  gml:MultiPointType  gml:MultiPointPropertyType  
GM_MultiCurve  gml:MultiCurve  gml:MultiCurveType  gml:MultiCurvePropertyType  
GM_MultiSurface  gml:MultiSurface  gml:MultiSurfaceType  gml:MultiSurfacePropertyType  
GM_MultiSolid  gml:MultiSolid  gml:MultiSolidType  gml:MultiSolidPropertyType  
GM_MultiPrimitive  gml:MultiGeometry  gml:MultiGeometryType  gml:MultiGeometryPropertyType  
GM_CurveSegment  gml:AbstractCurveSegment  gml:AbstractCurveSegmentType  —  
GM_Arc  gml:Arc  gml:ArcType  —  
GM_ArcByBulge  gml:ArcByBulge  gml:ArcByBulgeType  —  
—  gml:ArcByCenterPoint  gml:ArcByCenterPointType  —  
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ตารางที่ 5-7 (ตอ) 
 

UML class  GML object element  GML type  GML property type  
GM_ArcString  gml:ArcString  gml:ArcStringType  —  
GM_ArcStringByBulge  gml:ArcStringByBulge  gml:ArcStringByBulgeType  —  
GM_Bezier  gml:Bezier  gml:BezierType  —  
GM_BsplineCurve  gml:BSpline  gml:BSplineType  —  
GM_Circle  gml:Circle  gml:CircleType  —  
—  gml:CircleByCenterPoint  gml:CircleByCenterPointType  —  
GM_Clothoid  gml:Clothoid  gml:ClothoidType  —  
GM_CubicSpline  gml:CubicSpline  gml:CubicSplineType  —  
GM_GeodesicString  gml:GeodesicString  gml:GeodesicStringType  —  
GM_LineString  gml:LineStringSegment  gml:LineStringSegmentType  —  
GM_OffsetCurve  gml:OffsetCurve  gml:OffsetCurveType  —  
GM_SurfacePatch  gml:AbstractSurfacePatch  gml:AbstractSurfacePatchType  —  
GM_GriddedSurface  gml:AbstractGriddedSurface  gml:AbstractGriddedSurfaceType  —  
GM_ParametricCurve 
Surface  

gml:AbstractParametricCurve 
Surface  

gml:AbstractParametricCurveSurface
Type  

—  

GM_Cone  gml:Cone  gml:ConeType  —  
GM_Cylinder  gml:Cylinder  gml:CylinderType  —  
GM_Geodesic  gml:Geodesic  gml:GeodesicType  —  
GM_Polygon  gml:PolygonPatch  gml:PolygonPatchType  —  
—  gml:Rectangle  gml:RectangleType  —  
GM_Sphere  gml:Sphere  gml:SphereType  —  
GM_Triangle  gml:Triangle  gml:TriangleType  —  
TP_Object  gml:AbstractTopology  gml:AbstractTopologyType  anonymous property type  
TP_Node  gml:Node  gml:NodeType  gml:DirectedNodePropertyType  
TP_Edge  gml:Edge  gml:EdgeType  gml:DirectedEdgePropertyType  
TP_Face  gml:Face  gml:FaceType  gml:DirectedFacePropertyType  
TP_Solid  gml:TopoSolid  gml:TopoSolidType  gml:DirectedTopoSolidPropertyType  
TP_DirectedNode  —  —  gml:DirectedNodePropertyType  
TP_DirectedEdge  —  —  gml:DirectedEdgePropertyType  
TP_DirectedFace  —  —  gml:DirectedFacePropertyType  
TP_DirectedSolid  —  —  gml:DirectedTopoSolidPropertyType  
TP_Complex  gml:TopoComplex  gml:TopoComplexType  gml:TopoComplexPropertyType  
—  gml:TopoPoint  gml:TopoPointType  gml:TopoPointPropertyType  
—  gml:TopoCurve  gml:TopoCurveType  gml:TopoCurvePropertyType  
—  gml:TopoSurface  gml:TopoSurfaceType  gml:TopoSurfacePropertyType  
—  gml:TopoVolume  gml:TopoVolumeType  gml:TopoVolumePropertyType  
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5.3.5.1  ผังเคารางเชิงพื้นที่ทางเรขาคณิต (Spatial schema (Geometry)) 
แบบจําลอง UML ของโพรไฟล GML ที่ถูกกําหนดในสวนนี้อธิบายแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ
ประเภทนามธรรมที่ถูกกําหนดใน ISO 19107  ช่ือท่ีเหมือนกันสําหรับคลาสตางๆ และคุณสมบัติ
ของคลาสที่ปรากฏใน ISO 19107 ถูกใชสําหรับการจัดทําเอกสารของโพรไฟล GML เพื่อความงาย
ของการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ถูกนํามาใชกับแพคเกจ 
เรขาคณิตของ ISO 19107 แสดงไวในตารางที่ 5-8 

ตารางที่ 5-8 คําอธิบายของโพรไฟลทางเรขาคณิตของ ISO 19107 (Description of the profile of 
ISO 19107 (geometry)) 

การเปลี่ยนแปลง (Change)  คําอธิบาย (Explanation) 
GM_Primitive: association 
“Interior to” deleted  

Currently not supported by GML  

GM_Polygon: attribute 
“spanningSurface” deleted  

Currently not supported by GML  

GM_Solid: converted the 
operation “boundary()” to an 
attribute  

As the boundary of GM_Solid is accessible only via the “boundary()” 
operation, an attribute of the same name has been added. The attribute 
value is the result of the “boundary()” operation as defined in ISO 19107.  

GM_Complex: association 
“Contains” deleted  

Currently not supported 
 by GML  

Derived attributes deleted in 
GM_MultiPrimitive subtypes  

These attributes may be derived from the digital representation of the 
objects, therefore the redundant information has been omitted.  

GM_CompositePoint: deleted  GM_CompositePoint does not add any additional information. The type 
has been added in ISO 19107 for completeness only, but it is not expected 
that it would be used in instance documents. Therefore, it has been 
omitted in GML.  

GM_PolynomialSpline has been 
made abstract  

Currently not instantiable in GML, but the subtype GM_CubicSpline is.  

GM_LineSegment: deleted  Not supported by GML, a GM_LineString with two control points shall 
be used instead.  

GM_CurveBoundary: deleted  Only used in operations  
GM_ComplexBoundary: deleted  Only used in operations  

หมายเหตุ: ตามมาตรฐาน ISO 19107 คลาส GM_OrientableCurve และคลาส GM_OrientableSurface ไมเปนนามธรรม 

ที่มา: OGC (2007) 
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(1)  รากทางเรขาคณิต (Geometry root) แผนภูมิของคลาสใน UML ในภาพที่  
5-14 และภาพที่ 5-15 แสดงโพรไฟลของแพคเกจรากทางเรขาคณิต (เปรียบเทียบกับภาพที่ 5 และ 6 
ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปดังนี้ 

การนําสงของคลาสที่แตกตางกันไปยังผังเคารางภาษา GML ถูกอธิบายในรายละเอียดของ
ลําดับชั้นของคลาส 

คลาส GM_Object ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “AbstractGeometry” (เรขาคณิตเชิง
นามธรรม) บทบาท “CRS” (ระบบพิกัดอางอิง) ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติ “srsName” 

มูลฐาน “AbstractGeometry” (เรขาคณิตเชิงนามธรรม) อาจนําสงคุณสมบัติมูลฐานเพิ่มเติม
ประกอบดวย ทางเลือกของมูลฐาน “description” มูลฐาน “name” ที่เปนศูนยหรือมากกวา มูลฐาน 
“identifier” และขอมูลอรรถาธิบายแบบบังคับ “gml:id” โดยขอมูลอรรถาธิบายมีประโยชนในการ
สนับสนุนการใชมูลฐานทางเรขาคณิตซํ้าอีกครั้งโดยการอางอิง (by reference) ตามดวย 
วากายสัมพันธแบบ compactXPointer 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-14 ประเภทยอยท่ีถูกนํามาทําใหเกิดผลของ GM_Object 
(Implemented subtypes of GM_Object) 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552                                    โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
                                                                 Geographic information – Spatial schema 



บทที่ 5: ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107 106 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-15 รูปปฐมฐานทางเรขาคณติ (Geometric primitives) 

(2)  รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometry primitive) แผนภูมิของคลาสใน UML 
ในภาพที่ 5-16 ถึง ภาพที่ 5-22 แสดงโพรไฟลของแพคเกจของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 
(เปรียบเทียบกับภาพที่ 7 ถึง 13 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

คลาสทางขอบเขต (ภาพที่ 5-16) จาก ISO 19107 ไมไดถูกแสดงผลอยางชัดเจนในภาษา 
GML  ใน ISO 19107 ประเภททางขอบเขตโดยปกติจะสงคืนคาขอมูลของการปฏิบัติการ 
“boundary()”  เนื่องจากขอบเขตของพื้นผิวทั้งหมด (แผนปะตางๆ) หรือรูปทรงตันตองถูกแสดงผล
ในภาษา GML อยางชัดเจนในรูปของคุณสมบัติตางๆ  คุณสมบัติพื้นที่ภายนอก (exterior) และพื้นที่
ภายใน (interior) ตองถูกกําหนดในภาษา GML โดยตรงในรูปของคุณสมบัติตางๆ ของพื้นผิว (แผน
ปะ) หรือรูปทรงตัน 

คลาส GM_Ring ถุกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Ring” ในขณะเดียวกัน  “Ring” ไม
สามารถถูกแทนที่ไดสําหรับ  “CompositeCurve” ในภาษา GML ส่ิงนี้เปนเอกลักษณเชิงโครงสราง
กับเสนโคงประกอบ (composite curve)  

คลาส GM_Shell ถุกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Shell”  ในขณะเดียวกัน “Shell” ไม
สามารถถูกแทนที่ไดสําหรับ  “CompositeSurface” ในภาษา GML ส่ิงนี้เปนเอกลักษณเชิง
โครงสรางกับพื้นผิวประกอบ (composite surface) 
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คลาส  GM_Primitives (ภาพที่  5-17)  ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัต ถุ 
“AbstractGeometricPrimitive” (ทั้งเรขาคณิตและรูปปฐมฐานเปนนามธรรม) บทบาท “complex” 
ไมสามารถนํารองไดในภาษา GML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-16 ขอบเขตของรปูปฐมฐานทางเรขาคณติ (Boundaries of geometric primitives) 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-17 รูปปฐมฐานทางเรขาคณติ (Geometric primitives) 
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คลาส GM_Point (ภาพที่ 5-18) ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Point” ในภาษา GML  
ขอมูลอรรถาธิบาย “position” ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติ “pos” (ประเภทของคาขอมูลคือ 
“DirectPosition”) 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-18 จุด (Point) 

คลาส GM_Curve (ภาพที่ 5-19) ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Curve” ในภาษา GML  
การกําหนดทิศทาง (orientation) ไมเปนคุณสมบัติที่ปรากฏชัดเจนของเสนโคง (curve) และถูกตรึง
อยางชัดเจนกับ “+” 

คลาส GM_OrientableCurve ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “OrientableCurve” ในภาษา 
GML  บทบาท “primitive” ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติ “baseCurve” (เสนโคงพื้นฐาน) 

คลาส GM_ Surface ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Surface” ในภาษา GML  การ
กําหนดทิศทาง (orientation) ไมเปนคุณสมบัติที่ปรากฏชัดเจนของพื้นผิวและถูกตรึงอยางชัดเจนกับ 
“+” 

คลาส GM_OrientableSurface ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Orientable Surface” ใน
ภาษา GML  บทบาท “primitive” ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติ “base Surface” (พื้นผิวพื้นฐาน) 

เพื่อใหเสนโคงประกอบ (Composite Curve) สามารถถูกใชงานในภาษา GML ได ในที่รูป
ปฐมฐานทางเรขาคณิตถูกตองการจะไดรับ  มูลฐานของวัตถุ “AbstractCurve” (และไมมีคุณสมบัติ)  
ถูกนํามาใชและอาจถูกแทนที่โดย “Curve” “OrientableCurve” หรือ “CompositeCurve” วิธีการที่
เหมือนกันนี้ถูกใชกับพื้นผิวและรูปทรงตัน  จากผลที่ไดรับ คลาส GM_OrientableCurve ไมถูก
นําสงไปยังภาษา GML อยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากประเภทนี้ไมสามารถทําใหเปนวัตถุ
ได สิ่งนี้ไมกําหนดใหเปนการจํากัดใดๆ 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-19 เสนโคงและพืน้ผิว (Curve and Surface) 

ดังไดมีการอธิบายไวขางตน คลาส GM_Curve (ภาพที่ 5-20) ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของ
วัตถุ “Curve” ในภาษา GML  บทบาท “segment” ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติของแถวลําดับ 
“segments” ในภาษา GML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-20 เสนโคง (Curve) 
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ดังไดมีการอธิบายไวขางตน คลาส GM_Surface (ภาพที่ 5-21) ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของ
วัตถุ “Surface” ในภาษา GML  บทบาท “patch” ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติของแถวลําดับ 
“patch” ในภาษา GML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-21 พืน้ผิว (Surface) 
 
คลาส GM_ Solid (ภาพที่ 5-22) ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Solid” ในภาษา GML  

ขอบเขตของรูปทรงตันที่ถูกแสดงผลโดยตรงโดยคุณสมบัติพื้นที่ภายนอก (exterior) และพื้นที่
ภายใน (interior) ของรูปทรงตัน 
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-22 รูปทรงตนั (Solid) 
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(3)  พิกัดของเรขาคณิต (Coordinate Geometry) แผนภูมิของคลาสใน UML ใน
ภาพที่ 5-23 ถึง 5-32 แสดงโพรไฟลของแพคเกจพิกัดทางเรขาคณิต  (เปรียบเทียบกับภาพที่ 14 ถึง 
21 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปดังนี้ 

“DirectPosition” ถูกแสดงผลในภาษา GML ในรูปของประเภทที่มีเนื้อหาแบบงาย โดยที่ขอมูล
อรรถาธิบาย “coordinate” ถูกนําสงไปยังรายการของคู  บทบาทของ “coordinateReferenceSystem” ที่ถูก
แสดงผลโดยคุณสมบัติขอมูลอรรถาธิบาย “srsName” และ “dimension” ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติ
ขอมูลอรรถาธิบายทางเลือกของชื่อ (ประเภทเปนเลขจํานวนเต็มเชิงบวก) ที่เหมือนกัน 

คลาส GM_Position ถูกนําสงถึงการเลือกระหวางคุณสมบัติ “pos” (ซ่ึงเปนประเภทของ 
“DirectPosition”) และคุณสมบัติ “pointProperty” (ซ่ึงเปนคาขอมูลของ “Point”)  คลาส
GM_PointArray ถูกแสดงผลในรูปของมูลฐานการเลือกใชที่คลายกัน แตมีการกําหนดคาการเกิดขึน้
นอยสุดและมากสุดอยางเหมาะสม 

คลาส GM_Position แบบเดี่ยวหรือคลาส GM_PointArray สามารถถูกแสดงผลโดย
คุณสมบัติของ “coordinates” (ประเภทของคาขอมูลคือ “coordinates” (พิกัด) ซ่ึงเปนประเภทที่มี
เนื้อหาแบบงายซ่ึงแสดงรายการของพิกัดที่ถูกเขารหัสในลักษณะสาย (string)  

คลาส GM_Envelope ถูกแสดงผลในรูปของมูลฐานของวัตถุ “Envelope” ในภาษา GML  
คาขอมูลอรรถาธิบาย 2 คาคือ “upperCorner” และ “lowerCorner” ถูกนําสงไปยังคุณสมบัติของชื่อ
ที่เหมือนกัน  ขอมูลอรรถาธิบาย “SRSReferenceGroup” เพิ่มเติมใน “gml:Envelope” ถูกบวกเพิ่ม 
ดังนั้น ระบบพิกัดอางอิงตองถูกระบุเพียงอยางเดียวอีกครั้งหนึ่งในกรณีตัวอยางของมุมตางๆ ใน
ระบบพิกัดอางอิงที่เหมือนกัน (ดังแสดงไวในภาพที่ 5-23) 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-23 พกัิดของเรขาคณิต (Coordinate geometry) 
 

คลาส GM_CurveSegment (ภาพที่ 5-24) ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ 
“AbstractCurveSegment” (ทั้ ง เสนโค งและเซกเมนต เปนนามธรรม )   ขอมูลอรรถาธิบาย 
“numDerivatives” 3 คาถูกนําสงไปยังคุณสมบัติตางๆ ที่มีการกําหนดที่เหมือนกัน  ขอมูล
อรรถาธิบาย “interpolation” ไมไดถูกกําหนดใน “AbstractCurveSegment” แตถูกกําหนด (และ
กําหนดดวยคาขอมูลเร่ิมตนที่เหมาะสม) ในประเภทยอยที่สามารถเปนวัตถุได  

ในปจจุบันภาษา GML สนับสนุนเซตยอยของเซกเมนตของเสนโคงที่ถูกกําหนดของ ISO 
19107 ประเภทยอยเกือบทั้งหมดของคลาส GM_CurveSegment นําสงขอมูลอรรถาธิบาย 
“controlPoint” ที่ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยการเลือกมูลฐานดังอธิบายไวขางตน (ดูการ
แสดงผลของคลาส GM_PointArray) 

รายการรหัสของคลาส GM_CurveInterpolation ถูกนําสงไปยังภาษา GML ราวกับวา
รายการรหัสคือ การแจงนับ (enumeration) เชน ไมมีคาขอมูลเพิ่มเติมถูกอนุญาต เวนแตคาขอมูลที่
ถูกกําหนดลวงหนาในผังเคารางภาษา GML 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-24 เซกเมนตของเสนโคง (Curve segments) 
 
ค ล า ส  GM_LineString ( ภ า พ ที่  5-25)  ถู ก แ ส ด ง ผ ล โ ด ย มู ล ฐ า น ข อ ง วั ต ถุ 

“LineStringSegment”  หนวยเติมหลัง “Segment” ถูกเพิ่มเขากับชื่อในภาษา GML เพราะชื่อ
“LineString” ถูกสํารองไวแลวสําหรับมูลฐานของวัตถุอ่ืนในภาษา GML  เพื่อเก็บรักษาความเขากัน
ไดแบบยอนกลับกับรุนของภาษา GML กอนหนานั้น มันจึงเปนไปไมไดที่จะเปลี่ยนชื่อของมูลฐาน
ที่มีอยูแลว ราวกับวาการใชกอนนั้นของ “LineString” ถูกคัดคาน ช่ือควรไมมีสําหรับการทําให
เกิดผลของคลาส GM_LineString 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-25 สายของเสน (Line string) 
 
ประเภทของเซกเมนตของเสนโคง (ภาพที่ 5-26) ถูกนําสงไปยังมูลฐานของวัตถุในภาษา 

GML ที่มีช่ือเหมือนเดิม (แตไมมีคํานําหนาดวย “_GM”) และเซตของคุณสมบัติตางๆ ที่เหมือนกัน 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-26 เสนโคงและวงกลม (Arcs and circles) 
เชนเดียวกัน ประเภทของเซกเมนตของเสนโคง (ภาพที่ 5-27) เหลานี้ถูกนําสงไปยังมูลฐาน

ของวัตถุในภาษา  GML ที่มี ช่ือเหมือนเดิม   (แตไมมีคํ านําหนาดวย  “_GM”โดย 
“GM_BSplineCurve” ถูกแสดงแทนโดย “BSpline” และเซตของคุณสมบัติตางๆ ที่เหมือนกัน โดย
ขอมูลอรรถาธิบาย “knotspec” ถูกเรียกชื่อใหมวา “knotType”)  คุณสมบัติตางๆ ของเซกเมนตของ
เสนโคงของวัตถุในภาษา GML ถูกระบุโดยนําขอจํากัด (constraints)  OCL มาพิจารณา 
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รายการรหัสของคลาส GM_KnotType ถูกนําสงไปยังภาษา GML ราวกับวารายการของ
รหัสคือการแจงนับ เชน ไมมีคาขอมูลเพิ่มเติมถูกอนุญาต เวนแต คาขอมูลที่ถูกกําหนดลวงหนาใน
ผังเคารางภาษา GML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-27  Splines 
 

คลาส GM_OffsetCurve ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ “OffsetCurve”  
วัตถุนําการแปลความหมายทางอรรถศาสตรที่เหมือนเดิมในลักษณะเชนเดียวกับคลาส  คุณสมบัติ
พื้นฐานของเสนโคง (baseCurve) ถูกเรียกชื่อใหมเปน “offsetBase” (ดูภาพที่ 5-28) 

คลาส GM_AffinePlacement ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ 
“AffinePlacement” 

คลาส GM_GeodesicString ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ 
“GeodesicString” 

คลาส GM_Geodesic ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ “Geodesic” 
คลาส GM_Clothoid ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ “Clothoid” 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-28 เซกเมนตของสวนโคง (Curve segments) 
 

คลาส GM_SurfacePatch  (ภาพที่ 5-29 และภาพที่ 5-30) ถูกแสดงผลในภาษา GML โดย
มูลฐานของวัตถุ “AbstractSurfacePatch” (ทั้งพื้นผิวและแผนปะเปนนามธรรม)  ในปจจุบัน ขอมูล
อรรถาธิบาย “numDerivativesOnBoundary” ไมถูกนําสงอยางชัดเจนใน UML เนื่องจากในปจจุบัน
เฉพาะการประมาณในชวงเชิงระนาบถูกสนับสนุนในภาษา GML  ขอมูลอรรถาธิบาย 
“interpolation” ไมถูกกําหนดใน “AbstractSurfacePatch”  แตขอมูลอรรถาธิบายถูกกําหนด (และ
กําหนดคาขอมูลเร่ิมตนที่เหมาะสม) ในประเภทยอยที่สามารถเปนวัตถุได  

ในปจจุบันภาษา GML สนับสนุนเซตยอยของประเภทพื้นผิวที่ถูกกําหนดทั้งหมดและ
ประเภทแผนปะพื้นผิวของ ISO 19107 
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รายการรหัส “GM_SurfaceInterpolation” ถูกนําสงไปยังภาษา GML ราวกับวา รายการ
รหัสเปนการแจงนับ เชน ไมมีคาขอมูลเพิ่มเติมถูกอนุญาต เวนแตคาขอมูลที่ถูกกําหนดลวงหนาใน
ผังเคารางภาษา GML 

คลาส GM_Polygon ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “PolygonPatch”  ขอมูลอรรถาธิบาย 
“boundary” ถูกแสดงผลโดยตรงโดยคุณสมบัติ “exterior” (พื้นที่ภายนอก) และ “interior” (พื้นที่
ภายใน) ของ PolygonPatch 

คําตอทาย “Patch” ถูกเพิ่มเขาไปกับชื่อในภาษา GML เพราะชื่อ “Polygon” ถูกสํารองไว
สําหรับมูลฐานของวัตถุอ่ืนในภาษา GML  เพื่อเก็บรักษาความเขากันไดแบบยอนหลังกับรุนกอน
ของภาษา GML  จึงเปนไปไดที่จะเปลี่ยนชื่อของมูลฐานที่มีอยูเหมือนกับวาถาการใชกอนหนาของ 
“Polygon” จะถูกคัดคาน ช่ือไมควรมีสําหรับการทําใหเกิดผลของคลาส GM_Polygon 
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-29 แผนปะพื้นผิว (Surface patches) (ภาพลาํดบัท่ี 1) 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-30 แผนปะพื้นผิว (Surface patches) (ภาพลาํดบัท่ี 2) 
 

คลาส GM_PointGrid ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยกลุมของ “PointGrid” 
คลาส GM_ParametricCurveSurface ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ 

“AbstractParametricCurveSurface” (ทั้งเสนโคงและพื้นผิวเปนนามธรรม) 
คลาส GM_GriddedSurface (ภาพที่ 5-31) ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุ 

“AbstractGriddedSurface” (ทั้งกริดและพื้นผิวเปนนามธรรม) 
คลาส GM_Cone ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของ “Cone” 
คลาส GM_Cylinder ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของ “Cylinder” 
คลาส GM_Sphere ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของ “Sphere” 
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-31 แผนปะพื้นผิวแบบกริด (Gridded surface patches) 
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คลาส GM_PolyhedralSurface (ภาพที่ 5-32) ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของ
วัตถุของ “PolyhedralSurface” 

คลาส GM_TriangulatedSurface ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของ 
“TriangulatedSurface” 

คลาส GM_Tin ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของ “Tin” 
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-32 พืน้ผิวแบบPolyhedral และ TIN (Polyhedral and triangulated surface) 
 

(4)  การรวมกลุมทางเรขาคณิต (Geometry aggregates) แผนภูมิของคลาสใน 
UML ในภาพที่ 5-33 แสดงโพรไฟลของแพคเกจการรวมกลุมทางเรขาคณิต  (เปรียบเทียบกับ 
ภาพที่ 24 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

คลาส GM_Aggregate ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “AbstractGeometricAggregate” 
(เรขาคณิตและการรวมกลุมเปนนามธรรม)   บทบาท “element” ถูกทําใหเปนวัตถุในภาษา GML 
ในประเภทยอยที่สามารถทําใหเปนวัตถุได  รูปแบบทั่วไปคือ คุณสมบัติ 2 ประการถูกกําหนด โดย
ประการแรกคือ คุณสมบัติการเชื่อมสัมพันธแบบสม่ําเสมอ (regular association property) และ
ประการที่สองคือ คุณสมบัติการเชื่อมสัมพันธแถวลําดับ (array association property)  ช่ือของ
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คุณสมบัติคือ “xMember” และ “xMembers” ตามลําดับ  โดยที่ “x” ถูกแทนที่โดย “point” “curve” 
“surface” หรือ “solid” ที่ขึ้นอยูกับมูลฐานของการรวบรวม  ส่ิงนี้แสดงผลเงื่อนไขบังคับ OCL 
สําหรับความปลอดภัยของประเภท 

คลาส GM_MultiPoint ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุของ “MultiPoint” ในภาษา GML 
คลาส GM_MultiCurve ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุของ “MultiCurve” ในภาษา GML 
คลาส GM_MultiSurface ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุของ “MultiSurface” ในภาษา 

GML 
คลาส GM_MultiSolid ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุของ “MultiSolid” ในภาษา GML 
คลาส GM_MultiCurve ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุของ “MultiCurve” ในภาษา GML 
คลาส GM_ MultiPrimitive ไมไดถูกแสดงผลอยางชัดเจนในภาษา GML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-33 การรวมกลุมทางเรขาคณติ (Geometric aggregates) 
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(5)  รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometry complex) แผนภูมิของคลาสใน UML 
ในภาพที่ 5-34 และภาพที่ 5-35 แสดงโพรไฟลของแพคเกจของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  
(เปรียบเทียบกับภาพที่ 24 ถึงภาพที่ 30 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

คลาส GM_Complex ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “GeometricComplex”  บทบาท 
“element” ถูกนําสงไปยังคุณสมบัติของชื่อที่เหมือนกันในภาษา GML 

ขอเท็จจริงคือประเภทของสวนประกอบทางเรขาคณิตเปนประเภทยอยของคลาส 
GM_Complex ที่ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยขอเท็จจริงคือ ทุกประการของคุณสมบัติการเชื่อม
สัมพันธ ซ่ึงนําจากรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (GeometricComplex) ยอมรับสวนประกอบใด
สวนประกอบหนึ่งเทานั้น (เนื่องจากการเลือกมูลฐานใน “GeometricComplexPropertyType”)  การ
นําสงพิเศษไปยังผังเคาราง XML เปนสิ่งจําเปน เพราะการสืบทอดหลายระดับที่ถูกใชใน ISO 
19107 เพื่อแสดง “dualism” ของสวนประกอบทางเรขาคณิต ไมถูกสนับสนุนโดยวิธีการอนุพันธ
ของผังเคาราง XML 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-34 สวนประกอบทางเรขาคณติ (Geometric composites) (ภาพลําดับท่ี 1) 
 
คลาส GM_Composite ไมถูกแสดงผลอยางชัดเจนโดยมูลฐานของวัตถุในภาษา GML  แต

อยางไรก็ตาม ประเภทยอยของคลาส GM_CompositeCurve คลาส GM_CompositeSurface และ
คลาส GM_CompositeSolid ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยมูลฐานของวัตถุของชื่อที่เหมือนกัน 
(ไมมีคํานําหนา “GM_”)  บทบาท “generators” (ตัวกอกําเนิด) ถูกทําใหเปนวัตถุในภาษา GML ใน
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ประเภทยอยเหลานี้โดยคุณสมบัติการเชื่อมสัมพันธที่มีช่ือคือ “xMember” โดยที่ “x” ถูกแทนที่โดย 
“curve” “surface” หรือ “solid” ซ่ึงขึ้นอยูกับมูลฐานของการรวบรวม 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-35 สวนประกอบทางเรขาคณติ (Geometric composites) (ภาพลําดับท่ี 2) 
 

5.3.5.2  ผังเคารางเชิงพื้นที่ทางโทโปโลยี (Spatial schema (topology)) 
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่ถูกนํามาใชในแพคเกจโทโปโลยีของมาตรฐาน ISO 

19107 แสดงไวในตารางที่ 5-9 
(1)  โทโปโลยีราก (Topology root) แผนภูมิของคลาสใน UML ในภาพที่ 5-36 

และ ภาพที่ 5-37 แสดงโพรไฟลของแพคเกจรากทางโทโปโลยี (เปรียบเทียบกับภาพที่ 32 และ 33 
ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

การนําสงของคลาสที่แตกตางกันไปยังผังเคารางภาษา GML ถูกอธิบายรายละเอียดใน
ลําดับชั้นของคลาส โดยที่คลาส TP_Object ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “AbstractTopology”  
มูลฐาน “AbstractTopology” อาจนําพาคุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบดวย ทางเลือกของมูลฐาน 
“description” มูลฐาน “name” ที่เปนศูนยหรือมากกวา มูลฐาน “identifier” และขอมูลอรรถาธิบาย
แบบบังคับ “gml:id” 
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ตารางที่ 5-9 คําอธิบายของโพรไฟลของ ISO 19107 (โทโปโลยี) (Description of the profile of ISO 
19107 (topology)) 
 

Change  Explanation  
TP_Complex: association “isMaximal()” added as 
a derived attribute  

The information was otherwise not accessible by means 
of predefined data structures of TP_Complex. The 
attribute is defined as a derived attribute representing the 
result of the “isMaximal()” operation as defined in ISO 
19107.  

TP_Object has been changed from an interface 
class to type class (however without any 
properties) and the Realization relationships from 
TP_Primitive and TP_Complex to TP_Object has 
been changed to Generalization relationships  

Maintaining TP_Object as a root for the different 
topological subtypes makes mapping to GML clearer.  

The optional association “Realization” between 
TP_Complex and GM_Complex has been deleted.  

The realization can be derived from the realization of the 
primitives contained in the topology complex.  

The “maximalComplex” role has been deleted 
from TP_Primitive.  

Currently not supported in GML  

TP_Boundary and subtypes as well as TP_Ring 
and TP_Shell have been deleted.  

Only used in operations  

ที่มา: OGC (2007) 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-36 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topology primitives) 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-37 ความสัมพันธระหวางเรขาคณิตและโทโปโลยี 
(Relationship between geometry and topology) 
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(2)  รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topology primitive) แผนภูมิของคลาสใน UML 
ในภาพที่ 5-38 ถึง 5-41 แสดงโพรไฟลของแพคเกจรากทางโทโปโลยี (เปรียบเทียบกับภาพที่ 35 ถึง 
45 ในเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

คลาส TP_Primitive ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “AbstractTopoPrimitive”  
บทบาท “geometry” ถูกทําใหเปนวัตถุในประเภทยอยที่สามารถทําใหเปนวัตถุ  ส่ิงนี้

อนุญาตควบคุมประเภทของเรขาคณิต ณ ปลายทางของการเชื่อมสัมพันธอ่ืน (เงื่อนไขบังคับ
ทางการมีมิติ) ประกอบดวย “pointProperty”  “curveProperty”  “surfaceProperty” และ 
“solidProperty” ตามลําดับ   

บทบาท “isolated” และ “container” ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติใน 
“AbstractTopoPrimitive” (ภาพที่ 5-38) 

 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-38 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topology primitive) 
 

คลาส TP_Node ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Node” ในภาษา GML 
คลาส TP_Edge ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Edge” ในภาษา GML 
คลาส TP_Face ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “Face” ในภาษา GML 
คลาส TP_Solid ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “TopoSolid” ในภาษา GML (ช่ือ “Solid” 

ถูกใชแลวสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 3 มิติ) (ภาพที่ 5-39) 
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คลาส TP_DirectedTopo (ภาพที่ 5-40 และภาพที่ 5-41) ไมถูกแสดงผลอยางชัดเจนในภาษา 
GML มีเพียงเฉพาะประเภทยอยที่สามารถทําเปนวัตถุได  ความแตกตางที่สามารถสังเกตไดคือ 
แมวาประเภทโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับถูกจําลองในรูปของประเภทตางๆ ที่ประเภทโทโปโลยี
เหลานี้ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติที่มีขอมูลอรรถาธิบาย “orientation” ในภาษา GML 

คลาส TP_DirectedNode ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติของมูลฐาน “directedNode” ในภาษา 
GML  บทบาท “topo” ถูกแสดงผลโดยตรงโดยมูลฐานของวัตถุ “node” 

คลาส TP_DirectedEdge ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติของมูลฐาน “directedEdge” ในภาษา 
GML  บทบาท “topo” ถูกแสดงผลโดยตรงโดยมูลฐานของวัตถุ “Edge” 

คลาส TP_DirectedFace ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติของมูลฐาน “directedFace” ในภาษา 
GML  บทบาท “topo” ถูกแสดงผลโดยตรงโดยมูลฐานของวัตถุ “Face” 

คลาส TP_DirectedSolid ถูกแสดงผลโดยคุณสมบัติของมูลฐาน “directedTopoSolid” ใน
ภาษา GML  บทบาท “topo” ถูกแสดงผลโดยตรงโดยมูลฐานของวัตถุ “TopoSolid” 

การนําสงของบทบาท “topo” ไดอธิบายไวแลวขางตน 
บทบาท “spoke” ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยคุณสมบัติ “directed Edge” 

“directedFace” และ “directedTopoSolid”  ตามลําดับ 
บทบาท “boundary” ถูกแสดงผลในภาษา GML โดยคุณสมบัติ “directed Edge” 

“directedFace”  ตามลําดับ 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-39 รูปปฐมฐานตางๆ ทางโทโปโลยี (Topology primitives) 
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ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-40 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับ (Directed Topology primitives) 
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-41 ความสัมพันธระหวางขอบเขตและขอบเขตรวม 
(Boundary and co-boundary relationships) 
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(3)  รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topology complex) แผนภูมิของคลาสใน UML 
ในภาพที่ 5-42 แสดงโพรไฟลของแพคเกจรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (เปรียบเทียบกับภาพที่ 46 ใน
เอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003) สรุปไดดังนี้ 

คลาส TP_Complex ถูกแสดงผลโดยมูลฐานของวัตถุ “TopoComplex” 
บทบาท “element” ถูกนําสงไปยังคุณสมบัติ 2 ประการ ประการแรกคือ คุณสมบัติการ

เชื่อมสัมพันธแบบสม่ําเสมอ “topoPrimitiveMember” และประการที่สองคือ คุณสมบัติการเชื่อม
สัมพันธแถวลําดับ “topoPrimitiveMembers” 

บทบาท “subComplex” และ “superComplex” ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติการเชื่อม
สัมพันธของชื่อที่เหมือนกัน  แตอยางไรก็ตาม  ภาวะรากซ้ํานอยที่สุด คือ “0” สําหรับคุณสมบัติทั้ง
สองในภาษา GML แทนที่จะเปนคา “1”   ส่ิงนี้สะทอนภาพใหเห็นคือ ภาวะรากซ้ํานอยท่ีสุดไม
ตองการคุณสมบัติที่ถูกแสดงผลอยางชัดเจนในการอินสแตนสในภาษา GML (ขอสังเกตคือภาวะ
รากซ้ําคือการเชื่อมสัมพันธที่ถูกอนุพัทธ) 

บทบาท “maximalComplex” ถูกแสดงผลในรูปของคุณสมบัติการเชื่อมสัมพันธของชื่อที่
เหมือนกันในภาษา GML  
 

 
ที่มา: OGC (2007) 

ภาพที่ 5-42 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topology complex) 
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5.3.6  บทสรุป (Conclusion) 
จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน Geography Markup Language (GML) ของ OGC ซ่ึง

เปนการเขารหัส XML อนุโลมตาม ISO 19118: Geographic-Encoding สําหรับการนําสงและจัดเก็บ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ถูกจําลองที่สมนัยกับกรอบงานแบบจําลองเชิงมโนทัศนที่ถูกใชในชุด
มาตรฐาน ISO 19100 ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO)  และรวมทั้ง
คุณสมบัติเชิงพื้นที่และมิใชเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตร  

แบบจําลองเชิงมโนทัศนที่นํามาใชประกอบดวยแบบจําลองที่ถูกกําหนดในมาตรมาตรฐาน
ตอไปนี้ 

• ISO/TS 19103 - Conceptual schema language (units of measure, basic types) 

• ISO 19107 - Spatial schema (spatial geometry and topology) 

• ISO 19108 - Temporal schema (temporal geometry and topology, temporal reference 
systems) 

• ISO 19109 - Rules for application schemas (features) 

• ISO 19111 - Spatial referencing by coordinates (coordinate reference systems) 

• ISO 19123 - Schema for coverage geometry and functions (coverages, grids) 
กรณีสวนใหญ การนําสงจากคลาสเชิงมโนทัศนไปยัง XML สามารถกระทําไดโดยตรง แต

มีบางกรณีการนําสงจะซับซอน นอกจากนี้ภาษา GML มีกําหนดการเขารหัส XML ใหกับมโนทัศน
เพิ่มเติมที่ยังไมไดถูกจําลองในมาตรฐานชุด ISO 19100 หรือคุณลักษณะเฉพาะเชิงนามธรรมของ 
OGC 

จากการศึกษามาตรฐาน Geography Markup Language (GML) ของ OGC พบวา มีการ
นําคลาสใน UML เชิงมโนทัศนจากมาตรฐาน ISO 19107-Spatial schema ไปทําใหเกิดผลในการ
เขารหัส XML ของมาตรฐาน GML ของ OGC ดังผลสรุปความสัมพันธระหวาง UML Package 
และคลาสในรูป UML เชิงมโนทัศนของ ISO 19107 ที่ถูกนําไปทําใหเกิดผลในมาตรฐาน GML 
ไดแก มูลฐานของวัตถุภาษา GML ประเภทผังเคาราง GML (GML type) และประเภทของ
คุณสมบัติภาษา GML (GML property type) ดังแสดงไวในตารางที่ 5-10 
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ตารางที่ 5-10 ความสัมพันธระหวาง UML Package และคลาสในรูป UML เชิงมโนทัศนของ ISO 19107 กับมูลฐานของวัตถุภาษา GML ประเภทผังเคาราง GML 
และประเภทของคุณสมบัติภาษา GML ในมาตรฐาน GML 
 

ISO 1907 Packgage UML class  GML object element  GML type  GML property type  
Geometric root  GM_Object  gml:AbstractGeometry  gml:AbstractGeometryType  gml:GeometryPropertyType  
Geometric primitive GM_Primitive  gml:AbstractGeometricPrimtive  gml:AbstractGeometricPrimtiveType  gml:GeometricPrimtivePropertyType  
Geometric primitive GM_Point  gml:Point  gml:PointType  gml:PointPropertyType  
Geometric primitive GM_Curve  gml:Curve  gml:CurveType  gml:CurvePropertyType  
Geometric primitive GM_Surface  gml:Surface  gml:SurfaceType  gml:SurfacePropertyType  
Geometric primitive GM_PolyhedralSurface  gml:PolyhedralSurface  gml:PolyhedralSurfaceType  anonymous property typea  
Geometric primitive GM_TriangulatedSurface  gml:TriangulatedSurface  gml:TriangulatedSurfaceType  anonymous property type  
Geometric primitive GM_Tin  gml:Tin  gml:TinType  anonymous property type  
Geometric primitive GM_Solid  gml:Solid  gml:SolidType  gml:SolidPropertyType  
Geometric primitive GM_OrientableCurve  gml:OrientableCurve  gml:OrientableCurveType  gml:CurvePropertyType  
Geometric primitive GM_OrientableSurface  gml:OrientableSurface  gml:OrientableSurfaceType  gml:SurfacePropertyType  
Geometric primitive GM_Ring  gml:Ring  gml:RingType  —  
Geometric primitive GM_Shell  gml:Shell  gml:ShellType  —  
Geometric complex GM_CompositePoint  gml:Point  gml:PointType  gml:PointPropertyType  
Geometric complex GM_CompositeCurve  gml:CompositeCurve  gml:CompositeCurveType  anonymous property type  
Geometric complex GM_CompositeSurface  gml:CompositeSurface  gml:CompositeSurfaceType  anonymous property type  
Geometric complex GM_CompositeSolid  gml:CompositeSolid  gml:CompositeSolidType  anonymous property type  

ตารางที่ 5-10 (ตอ) 
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ISO 1907 Packgage UML class  GML object element  GML type  GML property type  
Geometric complex GM_Complex  gml:GeometricComplex  gml:GeometricComplexType  gml:GeometricComplexPropertyType  
Geometric aggregates GM_Aggregate  gml:MultiGeometry  gml:MultiGeometryType  gml:MultiGeometryPropertyType  
Geometric aggregates GM_MultiPoint  gml:MultiPoint  gml:MultiPointType  gml:MultiPointPropertyType  
Geometric aggregates GM_MultiCurve  gml:MultiCurve  gml:MultiCurveType  gml:MultiCurvePropertyType  
Geometric aggregates GM_MultiSurface  gml:MultiSurface  gml:MultiSurfaceType  gml:MultiSurfacePropertyType  
Geometric aggregates GM_MultiSolid  gml:MultiSolid  gml:MultiSolidType  gml:MultiSolidPropertyType  
Geometric aggregates GM_MultiPrimitive  gml:MultiGeometry  gml:MultiGeometryType  gml:MultiGeometryPropertyType  
Geometric primitive GM_CurveSegment  gml:AbstractCurveSegment  gml:AbstractCurveSegmentType  —  
Geometric primitive GM_Arc  gml:Arc  gml:ArcType  —  
Geometric primitive GM_ArcByBulge  gml:ArcByBulge  gml:ArcByBulgeType  —  
Geometric primitive GM_ArcString  gml:ArcString  gml:ArcStringType  —  
Geometric primitive GM_ArcStringByBulge  gml:ArcStringByBulge  gml:ArcStringByBulgeType  —  
Geometric primitive GM_Bezier  gml:Bezier  gml:BezierType  —  
Geometric primitive GM_BsplineCurve  gml:BSpline  gml:BSplineType  —  
Geometric primitive GM_Circle  gml:Circle  gml:CircleType  —  
Geometric primitive GM_Clothoid  gml:Clothoid  gml:ClothoidType  —  
Geometric primitive GM_CubicSpline  gml:CubicSpline  gml:CubicSplineType  —  
Geometric primitive GM_GeodesicString  gml:GeodesicString  gml:GeodesicStringType  —  

ตารางที่ 5-10 (ตอ) 
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ISO 1907 Packgage UML class  GML object element  GML type  GML property type  
Geometric primitive GM_LineString  gml:LineStringSegment  gml:LineStringSegmentType  —  
Geometric primitive GM_OffsetCurve  gml:OffsetCurve  gml:OffsetCurveType  —  
Geometric primitive GM_SurfacePatch  gml:AbstractSurfacePatch  gml:AbstractSurfacePatchType  —  
Geometric primitive GM_GriddedSurface  gml:AbstractGriddedSurface  gml:AbstractGriddedSurfaceType  —  
Geometric primitive GM_ParametricCurveSurface  gml:AbstractParametricCurveSurface  gml:AbstractParametricCurveSurfaceType  —  
Geometric primitive GM_Cone  gml:Cone  gml:ConeType  —  
Geometric primitive GM_Cylinder  gml:Cylinder  gml:CylinderType  —  
Geometric primitive GM_Geodesic  gml:Geodesic  gml:GeodesicType  —  
Geometric primitive GM_Polygon  gml:PolygonPatch  gml:PolygonPatchType  —  
Geometric primitive GM_Sphere  gml:Sphere  gml:SphereType  —  
Geometric primitive GM_Triangle  gml:Triangle  gml:TriangleType  —  
Topology root TP_Object  gml:AbstractTopology  gml:AbstractTopologyType  anonymous property type  
Topology primitive TP_Node  gml:Node  gml:NodeType  gml:DirectedNodePropertyType  
Topology primitive TP_Edge  gml:Edge  gml:EdgeType  gml:DirectedEdgePropertyType  
Topology primitive TP_Face  gml:Face  gml:FaceType  gml:DirectedFacePropertyType  
Topology primitive TP_Solid  gml:TopoSolid  gml:TopoSolidType  gml:DirectedTopoSolidPropertyType  
Topology complex TP_Complex  gml:TopoComplex  gml:TopoComplexType  gml:TopoComplexPropertyType  
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บทที่ 6 
ผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 211 

 
 

ผลการเขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 211 ครั้งที่ 28 ณ เมือง Molde 
ประเทศนอรเวย ระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 สรุปได ดังนี้ 
 
6.1 ชื่อกลุมยอยท่ีเขารวมประชุม  

EC19144-2: Classification Systems – Part 2: Land Cover Classification System (LCCS) 
ระหวางวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2552  เวลา 9.00 – 17.00 น. 
ณ หองประชมุ Ormen langeโรงแรม Rica Seilet Hotel เมือง Molde ประเทศนอรเวย 

 
6.2 ชื่อผูท่ีเขารวมประชุม 

ก. รายช่ือผูที่เขารวมประชุมจากประเทศไทย 
1) ผศ. ดร. สัญญา  สราภิรมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2) ดร. สุวิทย  อองสมหวัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ข. คณะทํางานและประธานกลุม 
1) WG Convenor (WG7): Antony Cooper  
2) Project Leader: John Latham 
3) Editor: Antonio Di Gregorio 

ค. รายช่ือผูที่เขารวมประชุมจากตางประเทศ 
1) Christopher Body Australia 
2) Eun Mi Chang Korea 
3) Grantham Daniels South Africa 
4) Larry D. Hothem USA 
5) Siri Jodha Khalsa IEEE-GRSS 
6) Hans Knoop Germany 
7) Douglas O'Brien Canada 
8) Geir-Harald Strand Norway 
9) Henry Tom,  FAO 
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6.3 สรุปผลการประชุมกลุมยอย EC19144-2 
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาขอคิดเห็นของสมาชิก (ตารางที่ 6-1) โดยมีสาระสรุปไดดังนี ้
1. ใหเปลี่ยนชื่อรางมาตรฐานจากเดิม Land Cover Classification System (LCCS) เปน 

Land Cover Meta Language (LCML) 
2. เห็นควรใหทําการเรียบเรียงรางมาตรฐานใหมใหเปนภาษาที่เรียบงายและเขาใจงายขึ้น 

โดยใหทําการปรับปรุงโครงสรางของเอกสารใหม (Restructure) พรอมทั้งเขียนภาษา
ใหงายขึ้น  

3. LCML ควรเนนในเรื่องมาตรฐานขององคประกอบพื้นฐานของสิ่งปกคลุมดิน 
(element of land cover) เทานั้น ไมควรมุงเนนเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งปกคลุมดิน 
(characteristics of land cover) ทั้งโลก 

4. คํานิยามขององคประกอบพื้นฐานของสิ่งปกคลุมดินที่ละเอียด สามารถกําหนดขึ้นเพื่อ
เพิ่มรายละเอียดเฉพาะในระดับประเทศหรือองคกรระหวางชาติ (เชน FAO) สามารถ
กระทําได หากแตตองมีการลงทะเบียน โดยมีหนวยงานกลางเปนผูรับผิดชอบ 

5. ที่ประชุมไดรวมกันรางภาคผนวก ภาคไมบังคับ (เพิ่มเติม) สําหรับอธิบาย
ความสัมพันธของ LCML กับ แบบจําลองรูปลักษณทั่วไป (The Relationship of the 
LCML to the General Feature Model) ตามมาตรฐานสากล ISO 19109 ดังรายละเอียด
ปรากฏใน Annex 1 

 

ตารางที่ 6-1 จํานวนและประเภทขอคิดเห็นของสมาชิกจากประเทศตางๆ 
 

ประเทศ/หนวยงาน Ge (general) Te (technical) Ed (edit) 
Denmark - 29 8 
Finland 1 - - 

Great Britain 2 8 4 
Norway 2 9 - 
Sweden 4 17 - 

Italy 5 - - 
Spain 1 1 - 

Australia 1 10 2 
Japan 2 3 1 

Newzealand 2 2 - 
South Africa 2 5 17 

TMG - 2 1 
Total 22 86 33 
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Annex 1 
The Relationship of the LCML to the General Feature Model of ISO 19109 

(Informative) 
There currently exist in the world many different ways to describe land cover. Every 

description is a viewpoint from a particular observer dependant on the objective, methodology 
and "language" used by the observer. The intent of this international standard is to establish an 
approach to compare descriptions and convert data from one descriptive viewpoint to another.  

Every classification starts from a universe of discourse, which is the "world of interest". 
To establish a classification system the universe of discourse is analyzed according to a set of 
rules. The result is either a classification system or a feature data model to be used within an 
application schema. 

A classification system is an exhaustive list of the land cover classes that describe the 
universe of discourse. For example the European Corine Land Cover System is an example of 
such a classification system.  

The classification system can be used to create an Application Schema. The application 
schema consists of a feature data model including the binding to its geometry and other 
properties. The feature data model may derive directly from the classification system, or it may be 
a more structured model such as a parameterized model. It is also possible to directly derive the 
feature data model from the analysis by rule and then generate the classification rule from the 
feature data model. 

A real data set is an instance of the application schema. 
This classification system and related application schema is unique to a particular point 

of view, and there are many points of view that are all valid. There is a need for comparing 
different classification systems and their associate application schemas. There is also a need for 
integrating instances of data sets produced by different systems.  

The approach identified in this standard is to describe different land cover systems using 
a common land cover meta language. The meta language works at the classification system level. 
This is illustrated in the following Figure 1. 
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Universe of 
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(Your World)

Analysis 
by Rule

Exhaustive list of classes for 
a point of view  (Legend)

Instance of a Data Set

Select list of classes or 
parameterized list of classes 
with attributes (analogeous 
to Feature Catalogue) as 
part of an an Application 
Schema, e.g. with discrete 
coverage polygons

Meta Language Description 
(LCML)

Description of Classification System

Creation of 
Classification 
System

Creation of 
Application 

Schema

 
 

Figure 1- Logical Framework 
 
The core of the LCML is the composition of a LCML_Class from LCML_Elements. The 

LCML provides a reference vocabulary of LCML meta elements that is used to create a formal 
language for describing the land cover classes. Harmonization of different classification systems 
is achieved on the basis of the LCML meta elements forming the classes and not on the basis of 
the classes themselves. 

Figure 2 shows the levels of abstraction. The LCML metalanguage is at the highest level 
of abstraction. The instantiation of the different metaclasses in the LCML is used to describe 
different classification systems.  

The second level consists of all the different land cover classification systems expressing 
different points of views from different disciplines or from different organizations within a 
discipline. A classification system describes a dictionary of classifiers. ISO 19144-1 describes 
how these classifiers may be organized and how they relate to a discrete coverage. Examples are 
legends derived from the UN FAO LCCS, the USGS Anderson system, or the European Corine 
system.  

At the third level are application schema used for a particular type or a series of data sets. 
Such an application schema must be compliant with the rules for Application Schema as 
described in ISO 19109. At the application schema level the classes of the classification scheme 
correspond to features in the general feature model of 19109, and the legend of classes 
corresponds to a feature catalogue. This is entirely consistent with the use of features in all other 
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types of application schemas for geographic information including the use of features to describe 
the components of a discrete coverage.  

At the fourth level a specific set of data is an instance of the application schema.  

LCML_MetaLanguage

ClassificationSystem

ApplicationSchema

ApplicationSchemaInstance

<<Instantiates>>

<<Instantiates>>

<<Instantiates>>

Meta Meta Meta Model showing the 
Instantialion relationships between the 
LCML MetaLanguage and a 
Classification Ssytem and an 
Application Schema

Land Cover Meta Language describing the common sub 
elements  and their relations that may be combined to 
create any Land Cover Classification System. ISO 19144-2 
 is at this level of the hierarchy.

A specific Land Cover Classification System that 
effectively establishes a dictionary of classifiers that may 
be used to create a specific "System" (or Feature 
Concept Distionary) for use in defining a specific 
Application Schema. ISO 19144-1 addresses the 
organization of classifiers and their geometric 
representation using a Discrete Coverage at this level of 
the hierarchy.

An Application Schema, compliant with ISO 19109 Rules 
for Application Schema, that defines the specific set of 
feature types used in the Feature Catalogue (Legend) for 
a Land Cover data set or series of data sets. 

A specific set of Land Cover data, compliant with the 
Application Schema.

 
 

Figure 2 - Levels of abstraction in the relationship of the LCML to an Application Schema 
 

The reason for these multiple levels of extraction is to solve the underlying 
interoperability problems related to the use of different definitions for features in different 
application schemas and classification systems. It is not sufficient to simply define a single 
application schema or classification system to address all land cover applications because it is 
impossible for all nations or user communities to agree upon one common point of view. A 
realistic way to achieve interoperability is to look at the elements that make up the definition at 
the meta level. Classes with shared elements may be compared even though the name of the class 
in different classification systems may be different. 
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บทที่ 7 
หลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ 

 
 

7.1 บทนํา 
ผลจากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19107 - Spatial schema ซ่ึงเปนการอธิบาย

โครงสรางอยางละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่แบบเวกเตอร (vector spatial data) เพื่อใชแสดงวัตถุทาง
ภูมิศาสตร (geographic objects) และตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial operators) ที่จําเปนสําหรับใช
เพื่อจัดดําเนินการ (manipulate) วัตถุทางภูมิศาสตร ประเภทของขอมูลเชิงพื้นที่ที่หลากหลายถูก
กําหนดขึ้นโดยใชเซตของแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ UML (แผนภูมิของแพคเกจและแผนภมูขิอง
คลาส)  โดยผังเคารางเชิงพื้นที่อธิบายขอแตกตางของขอมูลทางเรขาคณิต (geometric data) และ
ขอมูลทางโทโปโลยี (topological data) โดยขอมูลทางเรขาคณิตแบงออกเปนรูปปฐมฐานทาง
เรขาคณิต (geometric primitives) การรวมกลุมทางเรขาคณิต (geometric aggregates) และรูป
เชิงซอนทางเรขาคณิต (geometric complexes)  

ดังนั้น ในการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการฝกอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใช
มาตรฐาน เพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํา
มาตรฐานไปใชงานไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการฝกอบรมไว 4 สวนดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML (Introduction to UML) 
สวนที่ 2 ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) 
สวนที่ 3 ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial Schema) 

o แพคเกจทางเรขาคณิต 
o แพคเกจทางโทโปโลยี 

สวนที่ 4 การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 (Application of ISO 19107) 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารการฝกอบรม และมีสาระสรุปโดยยอ ดังนี้ 

7.1.1 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML (Introduction to UML) 
เนื้อหาในหัวขอนี้จะเปนการอธิบายความรูพื้นฐานของภาษา UML ที่นําไปใชในมาตรฐาน

ภูมิสารสนเทศขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) โดยทําการอธิบายเกี่ยวกับ
เซตของวัตถุที่ใชขอมูลอรรถาธิบาย (attribute) การปฏิบัติการ (operations) วิธีการ (methods) 
ความสัมพันธ (relationships) และอรรถศาสตร (semantics) รวมกันในรูปของคลาสใน UML พรอม
แนะนําใหรูจักสัญกรณ (Notation) ของภาษา UML ที่ใชในการอธิบายแผนภูมิภาษา UML โดยใช
เอกสารอางอิงหลักคือ OMG/UML. 1997. UML Notation Guide, version 1.3 
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7.1.2 ขอมูลเชิงพื้นที่และระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data and spatial database) 
เนื้อหาในหวัขอนี้จะเปนการอธิบายความรูพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่และระบบฐานขอมูล

เชิงพื้นที่ (Spatial data and spatial database) โดยใชเอกสารอางอิงหลักคือ Yeung and Hall. 2007. 
Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project  ประกอบดวยหวัขอยอย ดังนี ้

o คํานิยามและระบบการจําแนกของขอมูลเชิงพื้นที ่
o โครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่และแบบจําลองฐานขอมูล 
o คํานิยามและระบบการจําแนกของฐานขอมลูเชิงพื้นที่ 
o คุณลักษณะของระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
o การประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ 
7.1.3 ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial Schema) 
เนื้อหาในหัวขอนี้เปนการสรุปสาระสําคัญของผังเคารางเชิงพื้นที่ที่ใชในการอธิบายขอมูล

เชิงพื้นที่ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทางเรขาคณิต (geometric data) และขอมูลทางโทโปโลยี 
(topological data) โดยทําการสรุปเนื้อหาตามกลุมแพคเกจของเรขาคณิตและโทโปโลยี ดังตอไปนี้  

(1) แพคเกจรากทางเรขาคณติ (Geometry root package) 
(2) แพคเกจรปูปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometric primitive package) 
(3) แพคเกจพกิัดทางเรขาคณิตเชิงพกิัด (Coordinate geometry package) 
(4) แพคเกจการรวมทางเรขาคณิต (Geometric aggregate package) 
(5) แพคเกจรปูเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometric complex package) 
(6) แพคเกจรากทางโทโปโลย ี(Topology root package) 
(7) แพคเกจรปูปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topological primitive package) 
(8) แพคเกจรปูเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topological complex package) 

โดยใชเอกสารอางอิงหลักคือ ISO. 2003. ISO 19107: Geographic information - Spatial schema 
7.1.4 การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 (Application of ISO 19107) 
เนื้อหาในหัวขอนี้เปนการอธิบายการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 ในการพัฒนา

มาตรฐานโครงสรางเนื้อหาขอมูล (Framework Data Content Standard) ที่บัญญัติข้ึนโดย Federal 
Geographic Data Committee (FGDC) เพื่อตอบสนองความตองการขอมูลสาธารณะและใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเชิงโครงสรางของโครงสรางพื้นฐานของขอมูลเชิงพื้นที่แหงชาติ (National 
Spatial Data Infrastructure: NSDI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชเอกสารอางอิงหลักคือ 
FGDC. 2008. Geographic Information Framework Data Content Standard Part 0: Base document. 
FGDC-STD-014.0-2008 
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7.2 ตารางการฝกอบรม 
จากเนื้อหาของเอกสารการฝกอบรมที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความ

เขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได สามารถกําหนดกรอบตารางการ
ฝกอบรม ไดดังนี้ 

 
วัน เวลา หัวขอฝกอบรม 

วันที่ 1 9.00-10.15 น คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML 
 10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45- 12.00 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML (ตอ) 
 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) 
 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00-16.30 น. ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) 

วันที่ 2 9.00-10.15 น ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial Schema) 
 10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45- 12.00 แพคเกจทางเรขาคณิตของผังเคารางเชิงพื้นที่ 
 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 แพคเกจทางเรขาคณิตของผังเคารางเชิงพื้นที่ (ตอ) 
 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00-16.30 น. แพคเกจทางเรขาคณิตของผังเคารางเชิงพื้นที่ (ตอ) 

วันที่ 3 9.00-10.15 น แพคเกจทางโทโปโลยีของผังเคารางเชิงพื้นที่ 
 10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45- 12.00 แพคเกจทางโทโปโลยีของผังเคารางเชิงพื้นที่ (ตอ) 
 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 
 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00-16.30 น. การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 (ตอ) 

 
7.3 ระยะเวลาการฝกอบรม 

ระยะเวลาการฝกอบรม 3 วัน 
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7.4 สัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 
สัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมซึ่งประเมินจากเนื้อหาและระยะเวลาของ

หลักสูตรการฝกอบรม มีดังตอไปนี้ 
1. คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 
2. ขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลเชิงพื้นที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 
3. ผังเคารางเชิงพื้นที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 
4. การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 คิดเปนสัดสวนรอยละ 15 
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บทที่ 8 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
8.1 หลักการและเหตุผล 

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ  2551 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ใหความสําคัญกับการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึงเปนมาตรฐานในกลุมที่เปนพื้นฐานของ
มาตรฐานอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงานมาตรฐาน โดยการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานตามแนวทางสากล หรือ ISO/TC211 ซ่ึงจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งสราง
ความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบพื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วขึ้น  

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (สทอภ .) ไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศดําเนินการ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ISO/TC211: ISO19107 – Spatial 
Schema เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสรุปผลการศึกษา
และจัดทําเปนคูมือมาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและ
ผูใชมาตรฐาน โดยใหมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขาอบรมใน
หลักการและเนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได 
 
8.2 วัตถุประสงค 
 (1) เพื่อนําเสนอผลการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ISO/TC211: ISO19107 – 
Spatial Schema และ ISO/TC211: ISO19137 – Core Profile of spatial schema 
 (2) เพื่อระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับ
ภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณจากกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของ 
 
8.3 ระยะเวลา 
 จํานวน 1 วัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
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8.4 สถานที่ประชมุ 
 ณ หอง 804 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
8.5 กําหนดการประชุม 

เวลา กิจกรรม 
08:30 น.-09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 น.-09:15 น. กลาวรายงาน  

โดย ดร. สุวิทย  อองสมหวัง 
หัวหนาโครงการศึกษาเพื่อจดัทํารางมาตรฐานระบบภูมสิารสนเทศ 
ISO/TC211:  ISO19107 – Spatial Schema 

09:15 น.-09:30 น. กลาวเปดการสัมมนา   
โดย ดร. แกว  นวลฉว ีที่ปรึกษาดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ สทอภ. 

09:30 น.-10:15 น. คําแนะนําเบื้องตนของ UML  
โดย ดร. สัญญา สราภิรมย  
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10:15 น.-10:30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10:30 น.- 12:00 น. นําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107: Geographic information 

– Spatial Schema 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวัง 
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น. – 14:00 น. นําเสนอผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19137: Geographic information 

– Core profile of the spatial schema 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวัง 
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

14.00 น. – 14.45 น. การประยกุตใชงานตามมาตรฐาน ISO 19107 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวัง  
สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14:45 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 น. – 16.30 น. รับฟงขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 
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8.6 ผูเขารวมประชุม 
 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบบุคลากรจากหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน
จํานวนทั้งส้ิน 83 คน 
 
8.7 ประเด็นซักถามและขอเสนอแนะจากการประชุม 
 (1) ผูเขารวมประชุมไดซักถามถึงแนวทางการนํามาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ไปใชงานใน
สวนราชการ โดยทางหวัหนาโครงการไดเสนอแนะวา ความเปนไปไดในเรื่องนี้จะเกดิขึ้น ก็ตอเมื่อ
ทาง สมอ. ไดมีการประกาศใชมาตรฐานนีข้ึ้นในประเทศไทย สวนราชการอาจระบุไวขอกําหนด
ขอบเขตของงานในกรณีที่มกีารวาจางดําเนินงานโครงการดานระบบภมูิสารสนเทศใหเปนไปตาม
กรอบของมาตรฐานผังเคารางได 
 (2) ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะใหสํานกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน พรอมเชญิใหหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเขารับการฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจาย 
 
8.8 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบ 
ภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema แบงโครงสรางเอกสารออกเปน 6 สวน 
ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 บทนํา 
สวนที่ 2 เอกสารสรุปมาตรฐาน ISO 19107 – Spatial Schema 
สวนที่ 3 โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema  

(ฉบับภาษาไทย) 
สวนที่ 4 สาระสําคัญของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema  
สวนที่ 5 โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 –  Core Profile of 

Spatial Schema (ฉบับภาษาไทย) 
สวนที่ 6 สาระหลักของเอกสารเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 –   

Core Profile of Spatial Schema 
สวนที่ 7 ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107- Spatial Schema 
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บทที่ 9 
ผลการประชุมสัมมนา 

 
 
9.1 หลักการและเหตุผล 

ผลจากการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ไดรับการ
ตอบสนองจากกลุมผูใชงานที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพ
การพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากลใน
ประเทศไทย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พบวากลุมของ
ผูใชมีการรับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของ
มาตรฐานที่มีความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, Coordinate 
System และ Data Dictionary นอกจากนี้ยังพบวากลุมของมาตรฐานที่เปนอุปสรรคในการใชงาน
มากที่สุดไดแก มาตรฐานดาน Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐาน 
และมาตรฐานที่เปนกรอบพื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอ่ืนๆ การดําเนินงานในการ
พัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศที่ผานมา มีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ 
ISO19115: Metadata, ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure  

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551 สทอภ. 
ใหความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางดาน  Infrastructure/Framework ซ่ึงเปน
มาตรฐานในกลุมที่เปนพื้นฐานของมาตรฐานอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงาน
มาตรฐาน โดยการศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล  หรือ ISO/TC211 ซ่ึงจะ
ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งสรางความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบ
พื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วขึ้น  

สทอภ. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการโครงการศึกษาเพื่อ
จัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema เพื่อสรางความ
เขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับมาตรฐาน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสรุปผลการศึกษาและจัดทําเปนคูมือ
มาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน โดย
ใหมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขาอบรมในหลักการและเนื้อหา 
จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได 
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9.2 วัตถุประสงค 
 (1) นําเสนอผลการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ISO/TC211: ISO19107 – Spatial 
Schema และ ISO/TC211: ISO19137 – Core Profile of spatial schema และรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่
เกี่ยวของ 

9.3 ระยะเวลา 
 จํานวน 1 วัน ในวันที่ 14 กันยายน 2552 

9.4 สถานที่ประชมุ 
 ณ หอง 804 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

9.5 กําหนดการประชุม 

เวลา กิจกรรม 
08:30 น.-09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 น.-09:15 น. กลาวรายงาน  

โดย ผศ. ดร. สัญญา สราภิรมย ที่ปรึกษาโครงการ ISO 19107 
09:15 น.-09:30 น. กลาวเปดการสัมมนา   

โดย ดร. แกว  นวลฉว ีที่ปรึกษาดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ สทอภ. 
09:30 น.-10:15 น. สรุปผลการดําเนินงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน ISO 19107:– 

Spatial Schema 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10:15 น.-10:30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10:30 น.- 12:00 น. สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107:– Spatial Schema และ  

ISO 19137:–  Core profile of the spatial schema 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวัง และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น. - 14:30 น. สรุปผลการสํารวจการประยกุตใชงานมาตรฐาน ISO 19107:– Spatial 

Schema และหลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 19107:– Spatial 
Schema 
โดย ดร. สุวิทย อองสมหวังและคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

14:30 น. - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 น. - 16.30 น. รับฟงขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 
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9.6 ผูเขารวมประชุม 
 ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จํานวนทั้งส้ิน 123 คน 
 
9.7 ประเด็นซักถามและขอเสนอแนะจากการประชุม 
 (1) กรณีการประยุกตใชงานผังเคารางของ OGC ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะใหคณะผู
ศึกษาทําการเปรียบเทียบคลาสตางๆ ของผังเคาราง (Spatial schema) ที่ถูกนําไปใชในการเขารหัส 
GML ตามมาตรฐานของ OGC วามีความแตกตางมากนอยอยางไร ซ่ึงหัวหนาโครงการฯ ไดตอบ
ช้ีแจงวา OGC ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคลาสตางๆที่นํามาใชในการเขารหัส GML 
ไวอยางชัดเจน ซ่ึงรายละเอียดในเรื่องนี้ไดนําเสนอไวในรายงานฉบับสมบูรณแลว 
 (2) ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายในประเด็น การประกาศใชมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ 
(ISO 19107) รวมทั้งพิจารณาขอดีและขอเสียในการประกาศใช โดยที่ประชุมเห็นวาควรประกาศใช
มาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ตามประกาศขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO: 
International Organization for Standardization) สําหรับใชในการอางอิง พรอมเอกสารมาตรฐาน
ฉบับภาษาไทยประกอบ แตทั้งนี้ไมควรบังคับใชกับหนวยงานใดๆ เพราะการใชงานมาตรฐานนี้
เปนเรื่องของสมัครใจมากกวาการบังคับใช แตอยางไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงหนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบในการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงในปจจุบัน หนวยงานที่อางอิงจะเปนผูรับรองมาตรฐานโดย
ตัวเอง 
 (3) ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายในประเด็น หลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานผังเคาราง 
โดยที่ประชุมเห็นวา ควรกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมใหสอดคลองกับเนื้อหาของ
หลักสูตรการฝกอบรม  รวมทั้งใหพิจารณากําหนดหลักสูตรพื้นฐานของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
ซ่ึงในกรณีนี้ ผูแทนของ สทอภ. ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในปงบประมาณ 2553 ทาง สทอภ. ไดกําหนด
หลักสูตรพื้นฐานของมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศไวแลว 
 (4) ที่ประชุมไดรวมกนัอภิปรายในประเดน็ การจัดทําคําศัพท (Terminology) ภาษาไทย
ของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ โดยที่ประชุมเห็นวา ทางสทอภ. ควรรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานภูมสิารสนเทศที่ไดรับจากศึกษาที่ผานและจดัประชุมคณะทีป่รึกษาที่ไดดําเนินงาน
โครงการมาตรฐานภูมิสารสนเทศทั้งหมด เพื่อหารือและสรุปแนวทางการดําเนนิงานรวมกนัตอไป 
 (5) ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะใหสทอภ. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศใหแพรหลายมากขึ้น แมวาในปจจุบัน ทางสทอภ. ไดดําเนินการเผยแพรมาตรฐาน 
ภูมิสารสนเทศผานทางเว็บไซตของสทอภ. (www.gistda.or.th) อยูแลว 
 (6) ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะใหสทอภ. จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดาน
ภูมิสารสนเทศ พรอมเชิญใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขารับการฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจาย 
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9.8 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
โครงสรางของเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน

ระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema แบงออกเปน 6 สวน ดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน 

ISO 19107:– Spatial Schema 
สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน 

ของมาตรฐาน ISO 19107:– Spatial Schema 
สวนที่ 3 สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107:– Spatial Schema 
สวนที่ 4 สรุปผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19137:–  Core profile of the spatial schema 
สวนที่ 5 สรุปผลการสํารวจการประยกุตใชงานมาตรฐาน ISO 19107:– Spatial Schema 
สวนที่ 6 หลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 19107:– Spatial Schema 
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บทที่ 10 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 
10.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการดําเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ISO/TC211: 
ISO19107 – Spatial Schema สามารถสรุปผลการศึกษาที่ไดรับ มีดังตอไปนี้ 

10.1.1 รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) 
 รายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) เปนผลการดําเนินงานของโครงการ ลําดับที่ 1 
โดยมีเนื้อหาหลัก ประกอบดวย 

• แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด 
• รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
• ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart 
• รายช่ือคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
10.1.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) 
รายงานฉบับกลาง (Interim Report) เปนผลการดําเนินงานของโครงการ ลําดับที่ 2 โดยมี

โครงสรางของรายงานและเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
บทท่ี 1 บทนํา: อธิบายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตการ

ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และคณะที่ปรึกษาของโครงการ รวมทั้ง โครงสรางของรายงาน
ฉบับกลาง 

บทท่ี 2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน: อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินงานของ
โครงการ ที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้ง แผนการดําเนิน
ตามกิจกรรมหลักและระยะเวลาการดําเนินในโครงการ ในลักษณะของ Grant Chart 

บทท่ี 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137: สรุปสาระสําคัญของเอกสาร
มาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema และเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core 
Profile of spatial schema  

บทท่ี 4 ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน: เนื้อหาในบทนี้การสรุปประเด็นสําคัญ
ของมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน ประกอบดวย  

ISO 19109: 2005 - Rules for application schema  
ISO 19111: 2003 - Spatial referencing by coordinates  
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ISO/IEC 11404: 1996 - Programming languages, their environments and system software 
interfaces - Language-independent datatypes  

ISO/IEC 11404: 2007: - General-Purpose Datatypes (GPD) 
บทท่ี 5 ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107: เนื้อหาในบทนี้สรุปผลการสํารวจ

การใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
บทที่ 6 เอกสารสรุปมาตรฐาน ISO 19107: เปนสรุปเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19107 

สําหรับใชประโยชนในการเผยแพรใหรูจักมาตรฐานในระดับทั่วไป ในรูปของ Fact Sheets 
บทท่ี 7 การดําเนินงานในงวดงานที่ 3: เปนการนําเสนอแผนการดําเนินงานในงานงวดที่ 3 

รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) และผลที่คาดวาจะไดรับในการดําเนินงานงวดที่ 3 
เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก ก คณะผูดําเนินงานโครงการ 
ภาคผนวก ข ตนรางเอกสารแปลมาตรฐาน ISO19107 ฉบับภาษาไทย 
ภาคผนวก ค ตนรางเอกสารแปลมาตรฐาน ISO19137 ฉบับภาษาไทย 
10.1.3 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 
รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) เปนผลการดําเนินงานของโครงการ ลําดับที่ 3 

โดยมีโครงสรางของรายงานและเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
บทท่ี 1 บทนํา: ในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 

ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และคณะที่ปรึกษาของโครงการ รวมท้ัง โครงสราง
ของรางรายงานฉบับสุดทาย 

บทท่ี 2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน: เนื้อหาในบทนี้เปนรายละเอียดของขั้นตอนในการ
ดําเนินงานของโครงการ ที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้ง 
แผนการดําเนินตามกิจกรรมหลักและระยะเวลาการดําเนินในโครงการ ในลักษณะของ Grant Chart 

บทท่ี 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137: สรุปสาระสําคัญของเอกสาร
มาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema และเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core 
Profile of spatial schema 

บทท่ี 4 ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน: เนื้อหาในบทนี้การสรุปประเด็นสําคัญ
ของมาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน ประกอบดวย  

ISO 19109: 2005 - Rules for application schema  
ISO 19111: 2003 - Spatial referencing by coordinates  
ISO/IEC 11404: 1996 - Programming languages, their environments and system software 

interfaces - Language-independent datatypes  
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ISO/IEC 11404: 2007: - General-Purpose Datatypes (GPD) 
บทท่ี 5 ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107: เนื้อหาในบทนี้สรุปผลการสํารวจ

การใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการนําเสนอตัวอยางการ
ประยุกตใชงานของตางประเทศ ประกอบดวย (1) Framework Data Content Standard ของ Federal 
Geographic Data Committee (FGDC) และ (2) Geography Markup Language Encoding Standard 
ของ Open GIS Consortium (OGC) 

บทท่ี 6 ผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการของISO คณะที่ 211: สรุปผลการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 211 คร้ังที่ 28 ณ เมือง Molde ประเทศนอรเวย 
ระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 

บทท่ี 7 หลักสูตรการฝกอบรมผังเคารางเชิงพื้นที่: เปนการสรุปเนื้อหาของเอกสารการ
ฝกอบรมมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ สําหรับผูปฏิบัติงานและและผูใชงานมาตรฐาน 

บทท่ี 8 การดําเนินงานในงวดงานที่ 4: เปนการนําเสนอแผนการดําเนินงานในงานงวดที่ 4 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) และผลที่คาดวาจะไดรับในการดําเนินงานงวดที่ 4 

เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปยอ (Fact sheet) มาตรฐาน ISO 19107 – Spatial Schema 
ภาคผนวก ข  รางเอกสารมาตรฐาน ISO19107 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
ภาคผนวก ค  รางเอกสารมาตรฐาน ISO19137 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
ภาคผนวก ง  หลักสูตรการฝกอบรม ISO 19107 Spatial schema 

 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 

10.1.4 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เปนผลการดําเนินงานของโครงการ ลําดับที่ 4 ที่ไดมี

การปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมีโครงสรางของรายงานและเนื้อหา
โดยสรุป ดังนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา: ในบทนี้อธิบายเกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย 
ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ และคณะที่ปรึกษาของโครงการ รวมท้ัง โครงสราง
ของรายงานฉบับสุดทาย 

บทท่ี 2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน: เนื้อหาในบทนี้เปนรายละเอียดของขั้นตอนในการ
ดําเนินงานของโครงการ ที่ประกอบดวยแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้ง 
แผนการดําเนินตามกิจกรรมหลักและระยะเวลาการดําเนินในโครงการ ในลักษณะของ Grant Chart 
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บทท่ี 3 ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19107 และ ISO 19137: สรุปสาระสําคัญของเอกสาร
มาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema และเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core 
Profile of spatial schema แบงเปน 5 สวนคือ 

สวนที่ 1: บทนํา  
สวนที่ 2: ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 
สวนที่ 3: โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19107: 2003 - Spatial schema 
สวนที่ 4: ผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of spatial 

schema  
สวนที่ 5: โครงสรางของเอกสารมาตรฐาน ISO 19137: 2007 - Core Profile of spatial 

schema 
บทท่ี 4 ผลการศึกษามาตรฐานอางอิงบรรทัดฐาน: เนื้อหาในบทนี้การสรุปประเด็นสําคัญ

ของมาตรฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 สวน คือ 
สวนที่ 1: บทนํา  
สวนที่ 2: มาตรฐานอางอิง ISO 19109: 2005 - Rules for application schema  
สวนที่ 3: มาตรฐานอางอิง ISO 19111: 2003 - Spatial referencing by coordinates  
สวนที่ 4: มาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 1996 - Programming languages, their 

environments and system software interfaces - Language-independent datatypes  
สวนที่ 5: มาตรฐานอางอิง ISO/IEC 11404: 2007: - General-Purpose Datatypes (GPD) 
บทท่ี 5 ผลการสํารวจการใชงานมาตรฐาน ISO 19107: เนื้อหาในบทนี้สรุปผลการสํารวจ

การใชงานมาตรฐาน ISO 19107 ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการนําเสนอตัวอยางการ
ประยุกตใชงานของตางประเทศ ประกอบดวย (1) Framework Data Content Standard ของ Federal 
Geographic Data Committee (FGDC) และ (2) Geography Markup Language Encoding Standard 
ของ Open GIS Consortium (OGC) 

บทที่ 6 ผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการของISO คณะท่ี 211: สรุปผลการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 211 คร้ังที่ 28 ณ เมือง Molde ประเทศนอรเวย 
ระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2552 

บทท่ี 7 หลักสูตรการฝกอบรมมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นท่ี: บทสรุปของเนื้อหา ตารางการ
ฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม และสัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 

บทที่ 8 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – 
Spatial Schema ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
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บทท่ี 9 ผลการประชุมสัมมนา: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการประชุมสัมมนาโครงการ
ศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema ใน
วันที่ 14 กันยายน 2552 

บทท่ี 10 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ: เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา และ
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: 
ISO19107 – Spatial Schema 

เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก ก  เอกสารมาตรฐาน ISO19107 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
ภาคผนวก ข  เอกสารมาตรฐาน ISO19137 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย 
10.1.5 เอกสารประกอบการฝกอบรมมาตรฐานผงัเคารางเชงิพื้นที่ เอกสารการฝกอบรม

มาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ แบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้  
สวนที่ 1 คําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ UML 
สวนที่ 2 ขอมูลเชิงพื้นที่และฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
สวนที่ 3 ผังเคารางเชิงพื้นที่ 

o แพคเกจทางเรขาคณิต 
o แพคเกจทางโทโปโลยี 

สวนที่ 4 การประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19107 
 

10.2 ขอเสนอแนะ 
จากผลที่ไดรับจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมาตรฐานหลัก ISO 19107 เร่ือง Spatial 

schema และมาตรฐานรอง ISO 19137 เร่ือง Core profile of spatial schema รวมทั้งเอกสารอางอิง
บรรทัดฐาน และการสํารวจการประยุกตใชงานผังเคารางเชิงพื้นที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมทั้ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO19107 – Spatial Schema ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 และ วันที่ 14 
กันยายน 2552 ตามลําดับ คณะที่ปรึกษามีขอเสนอแนะแนวทางการนํามาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่
ไปประยุกตใชงาน ดังตอไปนี้ 

(1) ควรประกาศใชมาตรฐานผังเคารางเชิงพื้นที่ (ISO 19107: 2003 - Spatial schema) ตาม
ประกาศขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) สําหรับใชในการอางอิงของ
หนวยงานในประเทศไทย พรอมพิจารณาแนบเอกสารมาตรฐานฉบับภาษาไทยประกอบ แตทั้งนี้ 
ในการประกาศใชมาตรฐานฉบับนี้ ไมควรบังคับใชกับหนวยงานใด ๆ 
 (2) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ควรเผยแพร
องคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหแพรหลายมากขึ้น 
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 (3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ควรจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศขึ้น พรอมเชิญหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
เขารับการฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจาย 
 (4) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ควรพิจารณา
จัดโครงการการประยุกตใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงบูรณาการขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือก
หนวยงานราชการที่มีการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางแพรหลายมาทําโครงการรวมกัน 
รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกมาตรฐานภูมิสารสนเทศพื้นฐานสําหรับใชในการทําใหเกิดผลจริง 
(Implementation) 
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คํานํา (Foreword) 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO: International Organization for 
Standardization) เปนองคการระดับโลกของหนวยงานมาตรฐานระดับประเทศ (ภาคีสมาชิก ISO) 
ตามปกติการจัดทํามาตรฐานสากลจะดําเนินการผานคณะกรรมการวิชาการ (ISO technical 
committees) ดานตางๆ  โดยแตละภาคีสมาชิกที่สนใจในหัวขอซ่ึงคณะกรรมการวิชาการกําลัง
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานอยู มีสิทธิเขารวมในคณะกรรมการชุดนั้น  องคการระหวางประเทศ 
หนวยงานของรัฐและมิใชของรัฐอื่นๆ สามารถเขารวมในการจัดทํามาตรฐาน ISO ได ในฐานะผู
ประสานงานกับ ISO  ISO รวมมืออยางใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical 
Commission) ในทุกเรื่องของการจัดทํามาตรฐานทางอิเล็กทรอนิค 

มาตรฐานสากลตางๆ ไดรับการจัดทําเปนตนรางตามกฎขอบังคับที่กําหนดไวในคําสั่งชี้แนะของ 
ISO/IEC สวนที่ 2 

ภารกิจหลักของคณะกรรมการวิชาการคือ เพื่อจัดเตรียมมาตรฐานสากล  รางมาตรฐานสากล  
(Draft International Standards: DIS) ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการวิชาการแลว จะถูกสงผาน
ไปยังประเทศสมาชิกเพื่อออกเสียง  การประกาศใหเปนมาตรฐานสากลตองไดรับเสียงสนับสนุน
จากประเทศสมาชิกอยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนประเทศสมาชิกที่ออกเสียง 

โปรดตระหนักวามีความเปนไปไดที่บางสวนของเอกสารฉบับน้ี อาจจะเปนเรื่องที่มีลิขสิทธ์ิ  
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน จะไมรับผิดชอบสําหรับลิขสิทธิ์เหลานี้ไมวาจะเปน
เพียงบางสวนหรือทั้งหมด 

ISO 19107 ถูกจัดเตรียมโดยคณะกรรมการวิชาการชุด ISO/TC 211 Geographic information/ 
Geomatics 
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บทนํา (Introduction) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติ เกี่ ยวกับผัง เค าร างกรอบแนวคิดสําหรับการอธิบายและ 
การจัดดําเนินการ (manipulating) คุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตร การวาง
มาตรฐานในเรื่องนี้จะเปนหลักสําคัญสําหรับมาตรฐานสารสนเทศทางภูมิศาสตรอ่ืนๆ 

รูปลักษณคือ การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณบนโลกจริง รูปลักษณใดๆ จะเปนรูปลักษณ
ทางภูมิศาสตร ถารูปลักษณนั้นสัมพันธกับตําแหนงที่สัมพัทธกับโลก ขอมูลเวกเตอร (vector data) 
ประกอบดวยรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี (geometric and topological primitives) 
ที่ใช โดยอาจใชแยกจากกันหรือใชรวมกัน เพื่อสรางวัตถุที่แสดงคุณลักษณะเชงิพื้นที่ของรูปลักษณ
ทางภูมิศาสตร ขอมูลราสเตอร (raster data) อาศัยการแบงบริเวณที่ครอบคลุมออกเปนหนวยเล็กๆ 
ในลักษณะของกริดที่ตอเนื่อง (tessellation) ของปริภูมิ และกําหนดคาขอมูลอรรถาธิบายใหแตละ
หนวยของกริด มาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของเฉพาะขอมูลเวกเตอรเทานั้น 

ในแบบจําลองที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ คุณลักษณะเชิงพื้นที่ถูกอธิบายโดยขอมูล
อรรถาธิบายเชิงพื้นที่หนึ่งคาหรือมากกวา ซ่ึงคาขอมูลอรรถาธิบายถูกกําหนดโดยคลาส GM_Object 
หรือตลาส TP_Object  เรขาคณิตบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการพรรณนาเชิงปริมาณโดยใชพิกัดและฟงกชนั
ทางคณิตศาสตรใหกับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณ ซ่ึงประกอบดวย มิติ (dimension) 
ตําแหนง (position) ขนาด (size) รูปราง (shape) และการกําหนดทิศทาง (orientation)  ฟงกชันทาง
คณิตศาสตรที่ใชอธิบายเรขาคณิตของวัตถุขึ้นอยูกับประเภทของระบบพิกัดอางอิงที่ใชกําหนด
ตําแหนงเชิงพื้นที่   เรขาคณิตเปนลักษณะของสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพียงหนึ่งเดียวที่
เปล่ียนแปลง เมื่อสารสนเทศถูกแปลง (transform) จากระบบอางอิงทางภูมิมาตรศาสตร (geodetic 
reference system) หรือระบบพิกัดหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง 

โทโปโลยีเกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปทางเรขาคณิตที่คงอยูไมแปรเปลี่ยน ถาปริภูมิถูกแปลงรูปราง
อยางยืดหยุนและตอเนื่อง ตัวอยางเชน เมื่อขอมูลทางภูมิศาสตรถูกแปลงจากระบบพิกัดหนึ่งไปสูอีก
ระบบหนึ่ง ภายใตบริบทของสารสนเทศทางภูมิศาสตร โทโปโลยีถูกใชเพื่ออธิบายสภาวะการ
เชื่อมตอ (connectivity) ของกราฟ n มิติ โดยมีคุณสมบัติคือ การไมแปรเปลี่ยนภายใตการแปลง
อยางตอเนื่องของกราฟ  การคํานวณทางโทโปโลยีใหสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะการเชื่อมตอของ
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่สามารถจัดสรางจากเรขาคณิตรากฐาน 

ตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Spatial operators) คือ ฟงกชัน (functions) และกระบวนงาน (procedures) ที่
ประกอบดวย การใชงาน (use) การสืบคน (query) การดัดแปลง (modify) หรือ การลบ (delete) วัตถุ
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เชิงพื้นที่  มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดอนุกรมวิธาน (taxonomy) ของการปฏิบัติการเหลานี้เพื่อ
สรางมาตรฐานสําหรับคํานิยามและการทําใหเกิดผล (implementation) ของการปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

a) กําหนดตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ใหมีความชัดเจน ดังนั้น การทําใหเกิดผลที่หลากหลายสามารถ
รับประกันไดวาผลที่ไดรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดภายในขอจํากัดที่รูคาเกี่ยวกับความ
แมนยําและความละเอียด (accuracy and resolution) 

b) การใชคํานิยามเหลานี้เพื่อกําหนดเซตของการปฏิบัติการมาตรฐาน ที่จะสรางหลักการของ
ระบบอนุโลม (compliant systems) และนําไปใชสําหรับการทดสอบรูปธรรม (test-bed) ของ
ผูทําใหเกิดผล และเซตของการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark set) สําหรับการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลตามคําขอ (validation of compliance) 

c) กําหนดตัวปฏิบัติการทางพีชคณิต (operator algebra) ที่จะยอมใหมีการจัดหมูของตัวปฏิบัติการ
พื้นฐาน เพื่อใชคาดการณในการสืบคนและจัดดําเนินการขอมูลทางภูมิศาสตร 

ผังเคารางเชิงมโนทัศนที่ถูกกําหนดมาตรฐานสําหรับคุณลักษณะเชิงพื้นที่จะเพิ่มความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางภูมิศาสตรในระหวางกลุมการประยุกต  ผังเคารางเหลานี้จะถูก
นํามาใชโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและนักพัฒนาซอฟทแวรและผูใชงานสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่ ซ่ึงเขาใจไดงายอยางคงเสนคงวา 
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 19107:2003(E) 

สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic information) – ผังเคารางเชิงพื้นที่ (Spatial schema) 

1 ขอบเขต (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติเกี่ยวกับผังเคารางเชิงมโนทัศน สําหรับการอธิบายคุณลักษณะ 
เชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตร และเซตของการปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่สอดคลองกับผังเคาราง
เหลานี้  มาตรฐานสากลฉบับนี้บังคับใชกับเรขาคณิตและโทโปโลยีแบบเวกเตอร ที่มีไมเกิน 3 มิติ  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดการปฏิบัติการเชิงพื้นที่มาตรฐานสําหรับใชในการเขาถึง (access) 
การสืบคน (query) การจัดการ (management) การประมวลผล (processing) และการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (data exchange) ของสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับวัตถุเชิงพื้นที่ (ทางเรขาคณิตและ 
โทโปโลยี) ที่มีมิติทางโทโปโลยีไมเกิน 3 มิติ ซ่ึงฝงตัวในปริภูมิพิกัดไมเกิน 3 แกน 

2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 

2.1 ภาพรวม (Overview) 

มาตรา 6 และ 7 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ใช Unified Modeling Language (UML) เพื่อแสดง 
ผังเคารางเชิงมโนทัศนสําหรับการอธิบายคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณทางภูมิศาสตร   
ผังเคารางเหลานี้กําหนดคลาสเชิงมโนทัศนที่อาจถูกใชในผังเคารางการประยุกต (application 
schemas) คุณลักษณะเฉพาะของโพรไฟล (profiles) และการทําใหเกิดผล (implementation)  
เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของเฉพาะอินเตอรเฟส (interfaces) ที่มองเห็นไดภายนอก
เทานั้น และถูกกําหนดขึ้นโดยไมมีขอจํากัดสําหรับการทําใหเกิดผลรากฐาน ยกเวน เรื่องจําเปนที่
ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของอินเตอรเฟสในสถานการณจริง เชน 

- อินเตอรเฟสกับการบริการซอฟทแวรโดยอาศัยเทคนิค เชน COM หรือ COBRA 
- อินเตอรเฟสกับฐานขอมูลโดยอาศัยเทคนิค เชน SQL 
- การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยอาศัยการเขารหัส (encoding) ดังที่ถูกกําหนดใน ISO 19118 

การประยุกตเพียงเล็กนอยจะตองการพิสัยที่ครบสมบูรณของสมรรถนะที่ถูกอธิบายโดยผังเคาราง
เชิงมโนทัศนนี้ ดังนั้น มาตรานี้กําหนดเซตของการไดตามมาตรฐานของคลาส ที่จะสนับสนุน 
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การประยุกตตางๆ ซ่ึงตองการพิสัยจากความจําเปนนอยสุดเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูลไปสู 
การทําใหเกิดผลทางวัตถุอยางสมบูรณ  ความยืดหยุนในเรื่องนี้ถูกควบคุมโดยเซตของประเภท 
UML ที่สามารถทําใหเกิดผลในวิธีการที่หลากหลาย  การทําใหเกิดผลซึ่งกําหนดฟงกชันเชิงวัตถุ
อยางสมบูรณตองถูกทําใหเกิดผลจากการปฏิบัติการทั้งหมดซึ่งถูกกําหนดโดยประเภทของ 
การไดตามมาตรฐานของคลาสที่เลือกใช ซ่ึงเปนเรื่องที่พบโดยทั่วไปสําหรับ UML ที่ถูกออกแบบ
สําหรับการทําใหเกิดผลเชิงวัตถุ  การทําใหเกิดผลที่เลือกใชขึ้นอยูกับ “ฟงกชันอิสระ” (“free 
functions”) ภายนอก สําหรับการปฏิบัติการบางอยางหรือท้ังหมด หรือละทิ้งฟงกชันอิสระทั้งหมด 
ไมจําเปนตองสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งหมด แตอาจสนับสนุนประเภทขอมูล (data type) เพียง
เพื่อบันทึกสถานะของแตละประเภทของ UML ที่ถูกเลือกใชตามที่ถูกกําหนดโดยตัวแปรสมาชิก
ของประเภทขอมูล  ช่ือสามัญ (common names) สําหรับ “ส่ิงที่เหมือนกันเชิงอุปมา” 
(“metaphorically identical”) แตในทางเทคนิค เอนทิตี (entities) ที่แตกตางกัน สามารถยอมรับได  
แบบจําลอง UML ในมาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดประเภทเชิงนามธรรม (abstract type) ผังเคาราง
การประยุกตซ่ึงกําหนดคลาสเชิงมโนทัศน (conceptual classes) ระบบซอฟทแวรที่หลากหลายซึ่ง
กําหนดคลาสที่ทําใหเกิดผล หรือโครงสรางขอมูล (data structure) และ XML จากมาตรฐานการ
เขารหัส (encoding standard) (ISO 19118) ที่กําหนดแท็กของเอนทิตี (entity tags)  เร่ืองเหลานี้
ทั้งหมดอางอิงเนื้อหาของสารสนเทศที่เหมือนกัน  เร่ืองนี้จะไมมีความยุงยากที่ในการอนุญาตใหใช
ช่ือที่เหมือนกันเพื่อแสดงเนื้อหาของสารสนเทศที่เหมือนกัน แมวา ในระดับที่ลึกกวา มีความ
แตกตางทางเทคนิคที่มีนัยสําคัญในเอนทิตีเชิงตัวเลขถูกนําไปทําใหเกิดผล  ประเภทที่ “อนุญาต” 
(“allows”) ใหใชในลักษณะนี้ถูกกําหนดในแบบจําลอง UML เพื่อใชงานโดยตรงในผังเคารางการ
ประยุกต 

การไดตามมาตรฐานสําหรับผังเคารางการประยุกตมี 39 ทางเลือก ซ่ึงกําหนดประเภท (types) 
สําหรับการสรางกรณีตัวอยาง (instantiation) ของวัตถุทางเรขาคณิตและโทโปโลยี  การไดตาม
มาตรฐานที่แตกตางกันเหลานี้ถูกกําหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของ 3 เกณฑ (criteria) 

เกณฑสองลําดับแรก (ความซับซอน: complexity และการมีมิติ: dimensionality) กําหนดประเภทที่
ถูกระบุในผังเคารางซึ่งจะถูกทําใหเกิดผลตามผังเคารางการประยุกต ซ่ึงสอดคลองกับทางเลือก 
การไดตามมาตรฐานตามที่กําหนด  ในการกําหนดการมีมิติของประเภทของวัตถุเพื่อทําใหเกิดผล
นั้น จําเปนตองมีผังเคารางการประยุกตเพื่อใชระบุประเภทการประมาณคาในชวง (interpolation) 
สําหรับเสนโคงหรือพื้นผิวที่ตองการนําไปทําใหเกิดผล  สําหรับผังเคารางการประยุกตเหลานั้นที่
รวมวัตถุ 1 มิติ การทําใหเกิดผลเสนโคง (Curve implementations) จะรวมเทคนิคการประมาณคา
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ในชวงเชิงเสน (linear interpolation techniques) อยูเสมอ  ผังเคารางการประยุกตที่รวมวัตถุ 1 มิติ 
ควรรวมกลไกเพื่อประมาณคาเสนโคงใดๆ ในรูปของสายเสน (line string) เพื่ออนุญาตสําหรับ 
การถายทอดของขอมูลในรูปของผังเคารางแบบงายหากเราตองการ  สําหรับผังเคารางการประยุกต
เหลานั้นที่รวมวัตถุ 2 มิติ การทําใหเกิดผลพื้นผิว (Surface implementations) จะรวมเทคนิค 
การประมาณคาในชวงเชิงระนาบ (planar interpolation technique) อยูเสมอ  ผังเคารางการประยุกต
ควรรวมกลไกเพื่อประมาณคาพื้นผิวใดๆ ในลักษณะของการรวบรวมของแผนปะพื้นผิวเชิงระนาบ 
(planar surface patches) เพื่ออนุญาตสําหรับการถายทอดขอมูลในรูปของผังเคารางแบบงายหากเรา
ตองการ  กลไกของการประมาณคาในชวงเชิงของเสนโคงและพื้นผิวเพิ่มเติมแบบอื่นเปนทางเลือก 
แตถาหากตองการทําใหเกิดผล กลไกนั้นตองปฏิบัติตามนิยามที่ถูกรวมไวในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

เกณฑลําดับที่สาม (ความซับซอนเชิงฟงกชัน: functional complexity) กําหนดสมาชิกของมูลฐาน 
(ขอมูลอรรถาธิบาย บทบาทการเชื่อมสัมพันธ และการปฏิบัติการ) ของประเภทตางๆ เหลานั้นที่จะ
ถูกทําใหเกิดผล  ขอจํากัดสวนใหญของผังเคารางเหลานั้นคือ กําหนดเฉพาะประเภทขอมูล (data 
types) และอาจถูกใชในการถายทอดของขอมูลหรือการสงผานพารามิเตอรทางการปฏิบัติการไปยัง 
ผูใหบริการ (service providers) 

เกณฑลําดับที่หนึ่งเปนระดับความซับซอนของขอมูล (data complexity) มี 4 ระดับ ไดแก 

- รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometric primitives) 
- รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometric complexes) 
- รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topological complexes) 
- รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (Topological complexes with 

geometric realization) 

หมายเหตุ ผังเคารางสําหรับสิ่งที่ถูกเรียกวาขอมูล “สปาเกตตี้” (“Spaghetti” data) ใชการรวบรวมแบบไมมี
โครงสราง (unstructured collections) ของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเทานั้น  ถามีการกําหนดคํานิยามแบบเอกเทศ
ใหกับแตละองคประกอบของรูปเรขาคณิตแลว ตองนํารูปเชิงซอนทางเรขาคณิตมาใชในผังเคาราง  รูปปฐมฐาน
ภายในรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเดียวกันใชขอบเขตรวมกันเทานั้น  ถาผังเคารางตองการสารสนเทศทางโทโปโลยี
อยางชัดเจนแลว รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตถูกขยายเพื่อรวมโครงสรางของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  ประเภทของ
วัตถุที่ถูกรวมในรูปเชิงซอนถูกควบคุมโดยมิติของรูปเชิงซอนนั้น  อะไรที่ถูกเรียกวา โทโปโลยีแบบ “สายโซของ
จุดตอ” (“chain-node”) เปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติ  อะไรที่ถูกเรียกวา “โทโปโลยีแบบสมบูรณ”  
(“full topology”) ในสภาพแวดลอม 2 มิติ ทางการแผนที่เปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติ ที่ถูกทําใหเปนจริง
โดยวัตถุทางเรขาคณิตในระบบพิกัด 2 มิติ 
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เกณฑลําดับที่สองคือ การมีมิติสําหรับรูปเรขาคณิตแบบงายมี 4 ระดับ ไดแก 

- วัตถุ 0 มิติ (0-dimensional objects) 
- วัตถุ 0 และ 1 มิติ (0 and 1-dimensional objects) 
- วัตถุ 0 1 และ 2 มิติ (0, 1, and 2-dimensional objects) 
- วัตถุ 0 1 2 และ 3 มิติ (0, 1, 2 and 3-dimensional objects) 

อยางไรก็ตาม รูปเชิงซอน 0 มิติ ใหสารสนเทศที่ไมเปนประโยชนมากกวาสารสนเทศที่ไดจาก 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 0 มิติ ดังนั้น การไดตามมาตรฐานของคลาส (conformance classes) ถูก
กําหนดสําหรับรูปเชิงซอน 1 2 และ 3 มิติ เทานั้น 

เกณฑลําดับที่สามคือ ระดับของความซับซอนเชิงฟงกชัน มี 3 ระดับ ไดแก 

- ประเภทขอมูลเทานั้น (Data types only) 
- การปฏิบัติการแบบงาย (Simple operations) 
- การปฏิบัติการแบบสมบูรณ (Complete operations) 

มาตรา 8 ของมาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดตัวปฏิบัติการแบบบูลีน (Boolean operators) 3 กลุม ซ่ึง
อาจถูกใชเพื่ออนุพัทธความสัมพันธระหวางเรขาคณิตและโทโปโลยีของวัตถุ  มาตรฐานสากลฉบับ
นี้กําหนดการไดตามมาตรฐานของคลาส 4 รูปแบบ สําหรับผังเคารางการประยุกตที่นํา 
ตัวปฏิบัติการเหลานี้ไปทําใหเกิดผล 

2.2 การไดตามมาตรฐานของคลาส (Conformance classes) 

เพื่อใหไดตามมาตรฐานของมาตรฐานสากลฉบับนี้ การทําใหเกิดผลตองสอดคลองกับความตองการ
ของชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite: ATS) ในภาคผนวก A สําหรับการไดตามมาตรฐาน
ของคลาสที่ถูกระบุ ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 5 จําแนกมาตราของชุดทดสอบนามธรรม (ATS) ที่
ประยุกตใชสําหรับแตละรูปแบบของการไดตามมาตรฐานของคลาส 
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ตารางที่ 1  การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
(Conformance classes for geometric primitives) 

มิต ิ
(Dimension) 

ประเภทขอมูล
(Data Types) 

การปฏิบตัิการแบบงาย
(Simple Operations) 

การปฏิบตัิการแบบสมบูรณ 
(Complete Operations) 

0 A.1.1.1 A.1.2.1 A.1.3.1 

1 A.1.1.2 A.1.2.2 A.1.3.2 
2 A.1.1.3 A.1.2.3 A.1.3.3 
3 A.1.1.4 A.1.2.4 A.1.3.4 

ตารางที่ 2  การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  
(Conformance classes for geometric complexes) 

มิต ิ
(Dimension) 

ประเภทขอมูล
(Data Types) 

การปฏิบตัิการแบบงาย
(Simple Operations) 

การปฏิบตัิการแบบสมบูรณ 
(Complete Operations) 

1 A.2.1.1 A.2.2.1 A.2.3.1 

2 A.2.1.2 A.2.2.2 A.2.3.2 

3 A.2.1.3 A.2.2.3 A.2.3.3 

ตารางที่ 3  การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  
(Conformance classes for topological complexes) 

มิต ิ
(Dimension) 

ประเภทขอมูล 
(Data Types) 

การปฏิบตัิการแบบงาย 
(Simple Operations) 

การปฏิบตัิการแบบสมบูรณ 
(Complete Operations) 

1 A.3.1.1 A.3.2.1 A.3.3.1 

2 A.3.1.2 A.3.2.2 A.3.3.2 

3 A.3.1.3 A.3.2.3 A.3.3.3 
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ตารางที่ 4  การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูป
ทางเรขาคณติ (Conformance classes for topological complexes with geometric realizations) 

มิต ิ
(Dimension) 

ประเภทขอมูล 
(Data Types) 

การปฏิบตัิการแบบงาย 
(Simple Operations) 

การปฏิบตัิการแบบสมบูรณ 
(Complete Operations) 

1 A.4.1.1 A.4.2.1 A.4.3.1 

2 A.4.1.2 A.4.2.2 A.4.3.2 

3 A.4.1.3 A.4.2.3 A.4.3.3 

ตารางที่ 5  การไดตามมาตรฐานของคลาสสําหรับตัวปฏบิัติการแบบบลีูน 
 (Conformance classes for Boolean operators) 

ตัวปฏิบัติการของเซต (Set operators) A.5.1 

ตัวปฏิบัติการแบบเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer operators)  A.5.2 

ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบสมบูรณ (Full topological operators) A.5.3 

ตัวปฏิบัติการทั้งหมด (All operators) A.5.4 

3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative References) 

เอกสารอางอิงตอไปนี้ จําเปนอยางยิ่งสําหรับการใชงานเอกสารมาตรฐานฉบับนี้  สําหรับ

เอกสารอางอิงที่ระบุเวลา ใชการอางอิงเวลาของการจัดพิมพเทานั้น  สําหรับเอกสารอางอิงที่ไมระบุ

เวลา ใชการอางอิงเวลาของการจัดพิมพฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารที่มีการปรับปรุงแกไข) 

ISO 19109: 2005, Geographic information — Rules for application schema  
ISO 19111: 2003, Geographic information — Spatial referencing by coordinates  
ISO/IEC 11404:1996, Information technology — Programming languages, their environments 
and system software interfaces — Language-independent datatypes  
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[หมายเหตุ เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404:1996 ที่มีการจัดพิมพเมื่อ ค.ศ.1996 ไดถูกปรับปรุงใหมเปน
เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 11404: 2007: Information technology - General-Purpose Datatypes (GPD) ซึ่งมีการ
จัดพิมพเมื่อ ค.ศ.2007] 

4 คําศัพทและคํานิยาม (Terms and definitions) 

คําศัพทและคํานิยามดังตอไปนี้ใชตามวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ คําศัพทถูกแสดงตามลําดับ
ตัวอักษรในมาตรานี้  ในภาคผนวก B คําศัพทถูกจัดการอยางเปนระบบโดยอาศัยความสัมพันธ 
เชิงมโนทัศนของคําศัพท 

4.1 การประยุกต (application) 
การดําเนินการและการประมวลผลของขอมูลเพื่อการสนับสนุนความตองการของผูใชงาน  
[ISO 19101] 

4.2 ผังเคารางการประยุกต (application schema) 
ผังเคารางเชิงมโนทัศนสําหรับแสดงขอมูลที่ตองการนําไปใชในการประยุกตเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่อง [ISO 19101] 

4.3 แบ็ก (bag) 
การรวบรวมที่ไมมีการเรียงลําดับ ที่มีอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ซ่ึงอาจจะซ้ํา
กันได 

หมายเหตุ ตามหลักตรรกศาสตร แบ็ก (bag) คือ เซตของคาคู  <item, count> 

4.4 ขอบเขต (boundary) 
เซตที่ใชแสดงเขตจํากัดของเอนทิตี 

หมายเหตุ โดยทั่วไป ขอบเขตถูกใชในบริบทของเรขาคณิต ณ ที่นั้น เซต คือ การรวบรวมของจุดตางๆ หรือ
การรวบรวมของวัตถุตางๆ ซึ่งแสดงแทนจุดเหลานั้น  ในสาขาวิชาอื่น ขอบเขตถูกใชเชิงอุปมาอุปมัย เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงระหวางเอนทิตีและสวนที่เหลือของโดเมนของการบรรยายของเอนทิตี 

4.5 บัฟเฟอร (buffer) 
วัตถุทางเรขาคณิตซ่ึงประกอบดวยตําแหนงทิศทางทั้งหมดของระยะทางจากวัตถุทางเรขาคณิตที่
ถูกระบุนอยกวาหรือเทากับระยะทางที่ถูกกําหนด 
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4.6 ลําดับเชิงวงกลม (circular sequence) 
ลําดับซ่ึงไมมีการเริ่มตนทางตรรกศาสตรและสมมูลกับการเลื่อนเปนวงกลมใดๆ ของตัวมันเอง 
ดังนั้น รายการสุดทายในลําดับถูกพิจารณากอนรายการลําดับแรกในลําดับ 

4.7 คลาส (class) 
การอธิบายของเซตของวัตถุตางๆ ซ่ึงมีการใชขอมูลอรรถาธิบาย (attribute) การปฏิบัติการ 
(operations) วิธีการ (methods) ความสัมพันธ (relationships) และอรรถศาสตร (semantics) ที่
เหมือนกันรวมกัน [ISO/TS 19103] 

หมายเหตุ คลาสอาจใชเซตของอินเตอรเฟสเพื่อระบุการรวบรวมของการปฏิบัติการตางๆ ที่มีการกําหนด
สภาพแวดลอมของคลาส คลาสถูกนํามาใชครั้งแรกในวิถีทางนี้ในทฤษฏีทั่วไปของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(object oriented programming) และตอมาถูกนํามาใชในความหมายที่เหมือนกันใน UML 

4.8 พื้นท่ีปดคลุม (closure) 
ยูเนียนของพื้นท่ีภายใน (interior) และขอบเขต (boundary) ของวัตถุทางโทโปโลยี หรือวัตถุทาง
เรขาคณิต 

4.9 ขอบเขตรวม (coboundary) 
เซตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของมิติของโทโปโลยีที่สูงกวาที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับวัตถุทาง 
โทโปโลยี เฉพาะ นั่นคือ วัตถุทางโทโปโลยี นี้อยูในแตละขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 

หมายเหตุ ถาจุดตอ (node) อยูบนขอบเขตของเสนขอบ (edge) เสนขอบนั้นอยูบนขอบเขตรวมของจุดตอนั้น  
พารามิเตอรการกําหนดทิศทางใดๆ ที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับหนึ่งความสัมพันธจากหลายความสัมพันธควรเชื่อม
สัมพันธกับความสัมพันธอื่นๆ ดวย ดังนั้น ถาจุดตอเปนจุดตอสิ้นสุดของเสนขอบ (ถูกกําหนดใหเปนจุดสิ้นสุด
ของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับเชิงบวก) แลว การกําหนดทิศทางเชิงบวกของจุดตอ (ถูกกําหนดใหเปนจุดตอที่มี
ทิศทางกํากับเชิงบวก) ควรมีเสนขอบอยูบนขอบเขตรวมของจุดตอ ดูรายละเอียดภาพที่ 35 

4.10 เสนโคงประกอบ (composite curve) 
ลําดับของเสนโคงที่แตละสวนของเสนโคง (ยกเวนเสนโคงแรก) เร่ิมตน ณ จุดส้ินสุด (end point) 
ของเสนโคงกอนหนาตามลําดับ 

หมายเหตุ  เสนโคงประกอบมีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนเสนโคง โดยจัดเก็บในรูปของเซตของตําแหนงทิศทาง  
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4.11 รูปทรงตนัประกอบ (composite solid) 
เซตที่เชื่อมตอกันของรูปทรงตันที่อยูประชิดกันจากรูปทรงตันหนึ่งไปยังอีกรูปทรงตันหนึ่งโดย
อาศัยพื้นผิวของขอบเขตรวมกัน  

หมายเหตุ รูปทรงตันประกอบมีคุณสมบัติทั้ งหมดเหมือนรูปทรงตัน  โดยจัดเก็บในรูปของเซตของ 
ตําแหนงทิศทาง 

4.12 พื้นผิวประกอบ (composite surface) 
เซตที่เช่ือมตอกันของพื้นผิวที่อยูประชิดกันจากพื้นผิวหนึ่งไปอีกพื้นผิวหนึ่งโดยอาศัยเสนโคงของ
ขอบเขตรวมกัน  

หมายเหตุ พื้นผิวประกอบมีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนพื้นผิว โดยจัดเก็บในรูปของเซตของตําแหนงทิศทาง 

4.13 การคํานวณทางเรขาคณิต (computational geometry) 
การดําเนินการและการคํานวณที่มีการแสดงผลทางเรขาคณิตสําหรับการทําใหเกิดผลของ 
การปฏิบัติการทางเรขาคณิต 

ตัวอยาง การปฏิบัติการของการคํานวณทางเรขาคณิตรวมการทดสอบสําหรับการเปนเซตยอยทางเรขาคณิต 
(geometric inclusion) หรืออินเตอรเซกชันทางเรขาคณิต (geometric intersection)  การคํานวณ 
เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hulls) หรือบัฟเฟอรโซน (buffer zones) หรือการคํานวณหาระยะทางที่สั้นที่สุด
ระหวางวัตถุทางเรขาคณิต 

4.14 การคํานวณทางโทโปโลยี (computational topology) 
มโนทัศน โครงสรางและพีชคณิตทางโทโปโลยีที่ชวยเหลือ ปรับปรุง หรือกําหนดการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวัตถุทางโทโปโลยี โดยปกติถูกดําเนินการภายใตการคํานวณทางเรขาคณิต 

4.15 เชื่อมตอกัน (connected) 
คุณสมบัติของวัตถุทางเรขาคณิตที่บงบอกวา สองตําแหนงทิศทางใดๆ บนวัตถุสามารถถูกวางบน
เสนโคงที่คงอยูทั้งหมดภายในวัตถุ 

หมายเหตุ วัตถุทางโทโปโลยีถูกเชื่อมตอกัน ก็ตอเมื่อ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของวัตถุทั้งหมดถูก
เช่ือมตอกัน เรื่องนี้ไมถูกรวมในลักษณะของคํานิยามเพราะวัตถุทางโทโปโลยี ดําเนินการตามทฤษฏีบทของ 
โทโปโลยี (theorem of topology) 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-17 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

4.16 จุดตอท่ีเชื่อมตอกัน (connected node) 
จุดตอที่เร่ิมตนหรือส้ินสุดของหนึ่งเสนขอบหรือหลายเสนขอบ (edges) 

4.17 เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) 
เซตคอนเวกซที่เล็กที่สุดลอมกรอบวัตถุทางเรขาคณิตที่กําหนด [Dictionary of Computing [7]] 

หมายเหตุ “เล็กที่สุด” คือ ขนาดเล็กที่สุดทางทฤษฎีของเซต ซึ่งไมบงช้ีถึงการวัด (measurement) คํานิยาม
เปลือกหุมคอนเวกซสามารถนิยามใหมไดวา “อินเตอรเซกชันของเซตคอนเวกซทั้งหมดที่ประกอบเปนวัตถุทาง
เรขาคณิต” 

4.18 เซตคอนเวกซ (convex set) 
เซตทางเรขาคณิตในที่ซ่ึงตําแหนงทิศทางใดๆ บนเซกเมนตของเสนตรงมีการเชื่อมโยงของ 2 
ตําแหนงทิศทางใดๆ ในเซตทางเรขาคณิต ที่ถูกประกอบอยูในเซตทางเรขาคณิตดวย [Dictionary of 
Computing [7]] 

หมายเหตุ เซตคอนเวกซเปน “การเชื่อมตอกันแบบงาย” โดยหมายความวา เซตคอนเวกซไมมีรูโหวภายใน 
และโดยปกติสามารถพิจารณาทางโทโปโลยีวาสมสัณฐานกับรูปบอลแบบยุคลิด (Euclidean ball) ในมิติที่
เหมาะสม ดังนั้น พ้ืนผิวของทรงกลมสามารถถูกพิจารณาใหเปนคอนเวกซทางภูมิมาตรศาสตร (geodesically 
convex) 

4.19 พิกัด (coordinate) 
คาของชุดลําดับของตัวเลขจํานวน N ที่ใชระบุตําแหนงของจุดในปริภูมิ N มิติ [ISO 19111] 

หมายเหตุ ในระบบพิกัดอางอิง คาพิกัดตองมีคุณสมบัติตามหนวยวัด 

4.20 มิติของพิกัด (coordinate dimension) 
จํานวนของการวัดหรือจํานวนของแกนที่ตองการเพื่ออธิบายตําแหนงในระบบพิกัด 

4.21 ระบบพิกัดอางอิง (coordinate reference system) 
ระบบพิกัดที่สัมพันธกับโลกจริงโดยอาศัยระดับอางอิง (datum) [ISO 19111] 

4.22 ระบบพิกัด (coordinate system) 
เซตของกฎขอบังคับทางคณิตศาสตรสําหรับการระบุวิธีการกําหนดพิกัดใหกับจุด [ISO 19111] 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-18 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

4.23 เสนโคง (curve) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 1 มิติ สําหรับใชแสดงภาพตอเนื่องของเสน 

หมายเหตุ ขอบเขตของเสนโคงคือ เซตของจุดระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนโคง  ถาเสนโคงเปน
วงกลม จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน และเสนโคง (ถาโทโปโลยีถูกปด) ถูกพิจารณาใหไมมีขอบเขต  
จุดลําดับแรกถูกเรียกวาจุดเริ่มตน (start point) และจุดลําดับสุดทายถูกเรียกวาจุดสิ้นสุด (end point)  การ
เช่ือมตอกัน (Connectivity) ของเสนโคงถูกรับประกันโดยอนุมาตรา “ภาพตอเนื่องของเสน”  ทฤษฏีบท 
ทางโทโปโลยีกลาววา ภาพตอเนื่องของเซตที่ถูกเชื่อมตอกัน จะเชื่อมตอกัน 

4.24 เซกเมนตของเสนโคง (curve segment) 
วัตถุทางเรขาคณิต 1 มิติ ที่ถูกใชเพื่อแสดงองคประกอบแบบตอเนื่องของเสนโคงโดยอาศัยการ
ประมาณคาในชวงแบบเอกพันธุและวิธีการนิยาม 

หมายเหตุ เซตทางเรขาคณิตซึ่งถูกแสดงโดยเซกเมนตของเสนโคงเดี่ยวสมมูลกับเสนโคง 

4.25 วงรอบ (cycle) 

〈เรขาคณิต〉 วัตถุเชิงพื้นท่ีท่ีไมมีขอบเขต 

หมายเหตุ วงรอบถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบทางขอบเขต (ดูรายละเอียด เชลล (shell) และวงแหวน (ring) 
ประกอบ) วงรอบไมมีขอบเขตเพราะวงรอบปดลอมตัวเอง แตวงรอบถูกลอมรอบดวยขอบเขต (เชน วงรอบไมมี
ขอบเขตแบบอนันต) ตัวอยางเชน วงรอบหรือทรงกลมไมมีขอบเขตแตถูกลอมรอบโดยขอบเขต 

4.26 ตําแหนงทิศทาง (direct position) 
ตําแหนงที่ถูกอธิบายโดยใชเซตเดี่ยวของพิกัดภายในระบบพิกัดอางอิง 

4.27 เสนขอบที่มีทิศทางกํากับ (directed edge) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางเสนขอบ (edge) และเสนขอบ
ของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ เสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งสอดคลองกับการกําหนดทิศทางของเสนขอบ มีคาการกําหนดทิศทาง
เปนบวก (+ orientation) ในทางตรงกันขาม เสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งตรงกันขามกับการกําหนดทิศทางของ 
เสนขอบ มีคาการกําหนดทิศทางเปนลบ (- orientation)  เสนขอบที่มีทิศทางกํากบัถูกใชในโทโปโลยีเพื่อแยก
ดานขวา (-) ออกจากดานซาย (+) ของเสนขอบเสนเดียวกัน และจุดตอเร่ิมตน (-) ออกจากจุดตอสิ้นสุด (+) ของ
เสนขอบเสนเดียวกัน และในการคํานวณทางโทโปโลยีเพื่อแสดงมโนทัศนเหลานี้ 
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4.28 ผิวหนาท่ีมีทิศทางกํากับ (directed face) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางผิวหนา (face) และผิวหนา
ของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ การกําหนดทิศทางของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งประกอบดวยขอบเขตของพื้นที่ภายนอก 
(exterior boundary) ของผิวหนาที่มีทิศทางกํากับจะมีคาเปนบวกจากทิศของเวกเตอรนี้ การกําหนดทิศทางของ
ผิวหนาที่มีทิศทางกํากับซึ่งลอมรอบรูปทรงตันทางโทโปโลยีจะช้ีออกจากรูปทรงตันทางโทโปโลยี  รูปทรงตัน
ประชิดจะใชการกําหนดทิศทางที่แตกตางกันสําหรับขอบเขตที่ใชรวมกันของรูปทรงตันประชิด ซึ่งสอดคลองกับ
การเลือกเขากลุมของการเชื่อมสัมพันธที่เหมือนกันระหวางผิวหนาประชิดและเสนขอบที่ใชรวมกันของผิวหนา  
ผิวหนาที่มีทิศทางกํากับถูกใชในความสัมพันธของขอบเขตรวม (coboundary) เพื่อคงสภาพการเชื่อมสัมพันธ 
เชิงพื้นที่ระหวางผิวหนาและเสนขอบ  

4.29 จุดตอท่ีมีทิศทางกํากับ (directed node) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางจุดตอ (node) และจุดตอของ
การกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ จุดตอที่มีทิศทางกํากับถูกใชในความสัมพันธของขอบเขตรวมเพื่อคงสภาพการเชื่อมสัมพันธ 
เชิงพื้นที่ระหวางเสนขอบและจุดตอ  การกําหนดทิศทางของจุดตอสัมพันธกับเสนขอบ โดยใชเครื่องหมาย “ + ” 
สําหรับจุดตอสิ้นสุด (end node) และใชเครื่องหมาย “ - ” สําหรับจุดตอเริ่มตน (start node)  สิ่งนี้สอดคลองกับ 
สัญกรณของเวกเตอรของ “result = end - start” 

4.30 รูปทรงตันท่ีมีทิศทางกํากับ (directed solid) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางรูปทรงตันทางโทโปโลยีและ
รูปทรงตันของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ รูปทรงตันที่ มี ทิ ศทางกํ ากับถู ก ใช ในความสัมพันธ ของขอบ เขตร วม  เพื่ อคงสภาพ 
การเชื่อมสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวางผิวหนาและรูปทรงตันทางโทโปโลยี  การกําหนดทิศทางของรูปทรงตันสัมพันธ
กับผิวหนา โดยใชเครื่องหมาย “ + ” ถาพิจารณาทิศทางออกจากผิวหนาปกติ (upNormal) ไปทางดานนอก 
(outward) และใชเครื่องหมาย “ - ”  ถาพิจารณาทิศทางออกจากผิวหนาปกติ (upNormal) ไปทางดานใน (inward)  
สิ่งนี้สอดคลองกับมโนทัศนของ “ up = outward ” สําหรับพื้นผิวที่ลอมรอบรูปทรงตัน 

4.31 วัตถุทางโทโปโลยี ท่ีมีทิศทางกํากับ (directed topological object) 
วัตถุทางโทโปโลยี ที่แสดงการเชื่อมสัมพันธทางตรรกศาสตรระหวางรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีและ
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 
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4.32 โดเมน (domain)  
เซตที่ถูกกําหนดไวแลวอยางดี  [ISO/TS 19103] 

หมายเหตุ โดเมนถูกใชเพื่อกําหนดเขตและพิสัยของตัวปฏิบัติการและฟงกชันตางๆ 

4.33 เสนขอบ (edge) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 1 มิติ 

หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของเสนขอบคือ เสนโคง  ขอบเขตของเสนขอบเปนเซตของจุดตอ
หนึ่งจุดหรือสองจุดตอที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับเสนขอบภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 

4.34 กราฟของจุดตอ-เสนขอบ (edge-node graph) 
กราฟที่ถูกฝงตัวภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีประกอบดวยเสนขอบและจุดตอท่ีเชื่อมกันทั้งหมด
ภายในรูปเชิงซอนนั้น 

หมายเหตุ กราฟของจุดตอ-เสนขอบเปนรูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนภายในซึ่งกราฟของจุดตอ-เสนขอบ
ถูกฝงตัว 

4.35 จุดตอส้ินสุด (end node) 
จุดตอในขอบเขตของเสนขอบที่สอดคลองกับจุดสิ้นสุด (end point) ของเสนขอบนั้น ในลักษณะ
ของเสนโคงในการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตอยางสมเหตุสมผลของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีซ่ึง
เสนขอบถูกใชในรูปเชิงซอน 

4.36 จุดสิ้นสุด (end point) 
จุดสุดทายของเสนโคง 

4.37 พื้นท่ีภายนอก (exterior) 
ความแตกตางระหวางเอกภพ (universe) และพื้นท่ีปดคลุม (closure) 

หมายเหตุ มโนทัศนของพื้นที่ภายนอกสามารถประยุกตไดทั้งรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีและรูปเชิงซอน 
ทางเรขาคณิต 

4.38 ผิวหนา (face) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 2 มิติ 
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หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของผิวหนา (face) คือ พื้นผิว (surface)  ขอบเขตของผิวหนาเปน
เซตของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเดียวกัน ซึ่งถูกเชื่อมสัมพันธกับผิวหนาผาน
ความสัมพันธของขอบเขต  ผิวหนาเหลานี้สามารถถูกจัดการในรูปของวงแหวน (rings) 

4.39 รูปลักษณ (feature) 
การกําหนดสาระสําคัญ (ภาวะนามธรรม) ของสิ่งที่ปรากฏบนโลกจริง [ISO 19101] 

หมายเหตุ รูปลักษณอาจปรากฏในรูปของประเภท (type) หรือการอินสแตนส (instance)  ประเภทรูปลักษณ
หรือการอินสแตนสรูปลักษณควรถูกใชเมื่อรูปลักษณมีความหมายอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

4.40 ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณ (feature attribute) 
คุณลักษณะของรูปลักษณ  [ISO 19101] 

หมายเหตุ ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณประกอบดวย ช่ือ (name) ประเภทขอมูล (data type) และคาของโดเมน 
(value domain) ที่เช่ือมสัมพันธกับรูปลักษณ  ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณสําหรับการอินสแตนสรูปลักษณ 
(feature instance) มีคาขอมูลอรรถาธิบายที่ไดรับมาจากคาของโดเมนดวย 

4.41 ฟงกชัน (function) 
กฎขอบังคับที่เช่ือมสัมพันธกับแตละสมาชิกจากโดเมน (แหลงขอมูล หรือโดเมนของฟงกชัน) กับ
สมาชิกที่มีเอกลักษณในโดเมนอื่น (เปาหมาย โดเมนรวม หรือพิสัย) 

4.42 สารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information) 
สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏโดยปริยายหรือโดยชัดแจงที่เชื่อมสัมพันธกับตําแหนงที่สัมพัทธกับ
โลก  [ISO 19101] 

4.43 การรวมทางเรขาคณิต (geometric aggregate) 
การรวบรวมของวัตถุทางเรขาคณิตที่ไมมีโครงสรางภายใน 

หมายเหตุ ไมมีสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวางสมาชิกตางๆ สามารถถูกดําเนินการได 

4.44 ขอบเขตทางเรขาคณิต (geometric boundary) 
ขอบเขตที่ถูกแสดงโดยเซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของมิติทางเรขาคณิตที่เล็กกวา ซ่ึงจํากัด
อาณาเขตของวัตถุทางเรขาคณิต 
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4.45 รูปเชิงซอนทางเรขาคณติ (geometric complex) 
เซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่ไมตอเนื่อง ที่ขอบเขตของแตละรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต
สามารถแสดงในลักษณะของยูเนียน (union) ของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตอ่ืน ของมิติที่เล็กกวา
ภายในเซตเดียวกัน 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตในเซตเปนแบบไมตอเนื่องในความหมายคือ ไมมีตําแหนงทิศทางเปน
พื้นที่ภายใน (interior) ที่มากกวารูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  เซตถูกปดภายใตการปฏิบัติการ “boundary” (การ
ปฏิบัติการทางขอบเขต) โดยความหมายคือ สําหรับแตละสมาชิกในรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตจะมีการรวบรวม 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (รวมทั้งรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต) ซึ่งแสดงขอบเขตของสมาชิกนั้น  ขอควรระลึก คือ 
ขอบเขตของจุด (ประเภทของวัตถุรูปปฐมฐานที่มีเพียง 0 มิติ ในเรขาคณิต) เปนเซตวาง  ดังนั้น ถารูปปฐมฐาน 
ทางเรขาคณิตที่มีมิติใหญที่สดุเปนรูปทรงตัน (3 มิติ) การประกอบ (composition) ของตัวปฏิบัติการ “boundary”  
ในคํานิยามนี้สิ้นสุดลง หลังจากดําเนินการครบ 3 ขั้นตอน  สิ่งนี้เปนกรณีเดียวกันกับตัวปฏิบัติการ “boundary” 
ของวัตถุใดๆ ที่เปนวงรอบ (cycle) 

4.46 มิติทางเรขาคณิต (geometric dimension) 
ตัวเลข n ที่มีขนาดใหญที่สุด ซ่ึงแตละตําแหนงทิศทางในเซตทางเรขาคณิตสามารถถูกเชื่อม
สัมพันธกับเซตยอยที่มีตําแหนงทิศทางในพื้นท่ีภายในของเซตยอย และคลายคลึงกัน (สมสัณฐาน) 
กับ Rn ในปริภูมิแบบยุคลิคที่มี n มิติ 

หมายเหตุ เสนโคงมีมิติทางเรขาคณิต 1 มิติ เพราะเสนโคงเปนภาพแบบตอเนื่องของสวนของเสนจริง พ้ืนผิว
ไมสามารถถูกทําแผนที่กับ R2 ในทั้งหมดของพื้นผิว แตสามารถทําแผนที่โดยรอบแตละตําแหนงของจุด โดยพื้นที่
ขางเคียงขนาดเล็กสามารถถูกพบซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ภายในของหนวยวงกลมใน R2 (ภายใตฟงกชัน
แบบตอเนื่อง) และดังนั้นจึงเปน 2 มิติ  ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ แผนปะของพื้นผิวสวนใหญ (การอินสแตนส
ของคลาส GM_SurfacePatch) ถูกทําแผนที่กับบางสวนของ R2 โดยอาศัยกลไกการประมาณคาในชวงที่กําหนด
ขึ้นใหกับพื้นผิว 

4.47 วัตถุทางเรขาคณิต (geometric object) 
วัตถุเชิงพื้นท่ีซ่ึงถูกแสดงโดยเซตทางเรขาคณิต 

หมายเหตุ วัตถุทางเรขาคณิตประกอบดวยรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต การรวบรวมรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 
หรือรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตที่ถูกกําหนดในรูปของเอนทิตีเดี่ยว  วัตถุทางเรขาคณิตอาจเปนการแสดงผลเชิงพื้นที่
ของวัตถุ เชน รูปลักษณหรือสวนที่สําคัญของรูปลักษณ 
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4.48 รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (geometric primitive) 
วัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกแสดงโดยสมาชิกของปริภูมิที่เปนเชิงเดี่ยว เชื่อมตอกัน และเปนเอกพันธ 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเปนวัตถุที่ไมสามารถแยกสวนไดที่แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับโครงแบบ 
(configuration) ทางเรขาคณิต รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตประกอบดวย จุด (points) เสนโคง (curves) พื้นผิว 
(surfaces) และรูปทรงตัน (solids) 

4.49 การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (geometric realization) 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่เปนความสมนัยแบบ 1 ตอ 1 กับ 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ดังนั้น ความสัมพันธของขอบเขตในรูป
เชิงซอนทั้งสองมีความสอดคลองกัน 

หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปดังกลาวของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีถูกพิจารณาเพื่อแสดงพื้นที่ภายใน 
(interiors) ของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่สอดคลองกัน  สวนประกอบตางๆ (composites) ถูกปด 

4.50 เซตทางเรขาคณิต (geometric set) 
เซตของตําแหนงทิศทางตางๆ  

หมายเหตุ ในกรณีสวนใหญ เซตทางเรขาคณิตเปนแบบอนันต 

4.51 กราฟ (graph) 
เซตของจุดตอ บางสวนของจุดตอถูกเชื่อมโยงดวยเสนขอบ 

หมายเหตุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กราฟสามารถมีมากกวาหนึ่งเสนขอบที่เช่ือมโยงระหวาง 2 จุดตอ 
และกราฟสามารถมีเสนขอบที่มีจุดตอเดียวกัน ณ ทั้งสองจุดสิ้นสุด 

4.52 สาทิสสัณฐาน (homomorphism) 
ความสัมพันธระหวาง 2 โดเมน (เชน รูปเชิงซอน 2 รูป) ที่มีฟงกชันการรักษาโครงสราง (structure-
preserving functions) จากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่ง 

หมายเหตุ สาทิสสัณฐาน (homomorphism) จะแตกตางกับสมสัณฐาน (isomorphism) ตรงที่ไมตองการ
ฟงกชันแบบผกผัน (inverse function)  ในสมสัณฐานสิ่งสําคัญตองมี 2 สาทิสสัณฐานที่เปนการผกผันเชิงฟงกชัน
ซึ่งกันและกัน  ฟงกชันแบบตอเนื่อง (continuous functions) เปนโทโปโลยีของสาทิสสัณฐานเนื่องจากฟงกชัน
แบบตอเนื่องรักษา “คุณลักษณะทางโทโปโลยี” (“topological characteristics”)  การทําแผนที่ของรูปเชิงซอนทาง
โทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรักษามโนทัศนของขอบเขตและ
ฉะนั้นจึงเปนสาทิสสัณฐาน 
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4.53 การอินสแตนส (instance) 
วัตถุซ่ึงทําใหปรากฏเปนจริงจากคลาส 

4.54 พื้นท่ีภายใน (interior) 
เซตของตําแหนงทิศทางทั้งหมดที่อยูบนวัตถุทางเรขาคณิต แตไมอยูบนขอบเขตของวัตถุ 

หมายเหตุ พื้นที่ภายในของวัตถุทางโทโปโลยี เปนภาพสาทิสสัณฐานของพื้นที่ภายในของวัตถุของการปรากฏ
เปนรูปทางเรขาคณิตของวัตถุใดๆ  สิ่งนี้ไมถูกรวมไวในรูปของนิยามเพราะพื้นที่ภายในเปนไปตามทฤษฎีบทของ
โทโปโลยี 

4.55 จุดตอเอกเทศ (isolated node) 
จุดตอที่ไมสัมพันธกับเสนขอบใดๆ 

4.56 สมสัณฐาน (isomorphism) 
ความสัมพันธระหวาง 2 โดเมน (เชน รูปเชิงซอนสองรูป) ซ่ึงมีความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 ที่มี
ฟงกชันการรักษาโครงสราง (structure-preserving functions) จากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง 
และองคประกอบของ 2 ฟงกชัน โดยมีฟงกชันหนึ่งที่เปนฟงกชันเอกลักษณ (identity function) 
อยางสมนัยกัน 

หมายเหตุ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเปนสมสัณฐานกับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ถาสมาชิกของรูปเชิงซอนมี
ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 โดยรักษามิติและขอบเขตที่สมนัยระหวางกันและกัน 

4.57 บริเวณใกลเคียง (neighbourhood) 
เซตทางเรขาคณิตประกอบดวยตําแหนงทิศทางที่ถูกระบุในพื้นท่ีภายในของเซตทางเรขาคณิต และ
ประกอบดวยตําแหนงทิศทางทั้งหมดภายในระยะทางที่ถูกระบุของตําแหนงทิศทางที่ถูกระบุ 

4.58 จุดตอ (node) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มี 0 มิติ 

หมายเหตุ ขอบเขตของจุดตอคือ เซตวาง (empty set) 

4.59 วัตถุ (object) 
เอนทิตี (entity) ที่มีขอบเขตที่ถูกกําหนดอยางชัดเจนและเปนเอกลักษณ (identity) ซ่ึงหอหุมสถานะ 
(state) และพฤติกรรม (behaviour) [UML Semantics [19]] 
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หมายเหตุ คําศัพทนี้ถูกใชครั้งแรกในวิถีทางนี้ในทฤษฎีทั่วไปของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object oriented 
programming) และตอมาถูกนํามาใชในความหมายที่เหมือนกันใน UML วัตถุคือ การอินสแตนส (instance) ของ
คลาส  ขอมูลอรรถาธิบายและความสัมพันธแสดงถึงสถานะ  การปฏิบัติการ วิธีการ และสถานะของกลไกแสดง
ถึงพฤติกรรม 

4.60 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเชิงระนาบ (planar topological complex) 
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีที่มีการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตที่สามารถถูกฝงตัว (embedded) ใน
ปริภูมิแบบยุคลิด (Euclidean) 2 มิติ  

4.61 จุด (point) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 0 มิติ สําหรับใชแสดงตําแหนง 

หมายเหตุ ขอบเขตของจุดเปนเซตวาง (empty set) 

4.62 ระเบียน (record) 
การรวบรวมชื่อเรียกอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) 

หมายเหตุ ในทางตรรกศาสตร ระเบียนเปนเซตของคาคู <name, item> 

4.63 วงแหวน (ring) 
เสนโคงแบบงายซ่ึงเปนวงรอบ (cycle) 

หมายเหตุ วงแหวนถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบของขอบเขตของพื้นผิวในระบบพิกัดแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

4.64 ลําดับ (sequence) 
การรวบรวมที่ถูกเรียงลําดับอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ซ่ึงอาจซ้ํากันได 

หมายเหตุ ในทางตรรกศาสตร ลําดับเปนเซตของคาคู <item, offset> วากยสัมพันธของภาษา LISP ที่มีการ
กําหนดเขต (delimits) ลําดับดวยเครื่องหมายวงเล็บและแยกสมาชิกในลําดับดวยเครื่องหมายจุลภาค ถูกนํามาใช
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้  

4.65 เซต (set) 
การรวบรวมที่ไมมีการเรียงลําดับของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ที่ไมมีรายการซ้ํา 

4.66 เชลล (shell) 
พื้นผิวแบบงายซ่ึงเปนวงรอบ 

หมายเหตุ เชลลถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบของขอบเขตของรูปทรงตันในระบบพิกัด 3 มิติ 
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4.67 แบบงาย (simple) 
คุณสมบัติของวัตถุทางเรขาคณิตที่พื้นท่ีภายในของวัตถุมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (isotropic) 
(ทุกจุดมีบริเวณขางเคียงแบบสมสัณฐาน) และฉะนั้น ในบริเวณเฉพาะถิ่นทุกทิศทางสมสัณฐานกับ
เซตยอยแบบเปดของปริภูมิพิกัดแบบยุคลิด (Euclidean coordinate space) ของมิติที่เหมาะสม 

หมายเหตุ สิ่งนี้บงช้ีวาไมมีตําแหนงทิศทางในพื้นที่ภายในเกี่ยวของในการอินเตอรเซกชันตัวเองของสิ่งใดๆ 

4.68 รูปทรงตัน (solid) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 3 มิติ ที่ใชแสดงภาพแบบตอเนื่องของบริเวณปริภูมิแบบยุคลิด 
(Euclidean) 3 มิติ 

หมายเหตุ ในบริเวณเฉพาะถิ่น รูปทรงตันสามารถปรากฏเปนรูปไดในลักษณะของเซตพารามิเตอร 3 ชุดของ
ตําแหนงทิศทาง  ขอบเขตของรูปทรงตันเปนเซตของพื้นผิวที่ถูกปดคลุมและกําหนดทิศทางซึ่งประกอบเปนเขต
จํากัดของรูปทรงตัน 

4.69 วัตถุเชิงพื้นท่ี (spatial object) 
วัตถุที่ถูกใชสําหรับแสดงคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณ 

4.70 ตัวปฏิบัติการเชิงพื้นท่ี (spatial operator) 
ฟงกชันหรือกระบวนงานที่มีพารามิเตอรเชิงพื้นที่อยางนอยหนึ่งพารามิเตอรในโดเมนหรือพิสัยของ
พารามิเตอร 

หมายเหตุ การปฏิบัติการใน UML ใดๆ เกี่ยวกับวัตถุเชิงพื้นที่ควรถูกจําแนกในลักษณะของตัวปฏิบัติการเชิง
พื้นที่ในลักษณะเดียวกันกับตัวปฏิบัติการสืบคน (query operators) ดังอธิบายไวในมาตรา 8 ของมาตรฐานสากล
ฉบับนี้  

4.71 จุดตอเร่ิมตน (start node) 
จุดตอในขอบเขตของเสนขอบที่สอดคลองกับจุดเริ่มตนของเสนขอบนั้น ในลักษณะของเสนโคงใน
การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตอยางสมเหตุสมผลของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ซ่ึงเสนขอบถูกใช
ในรูปเชิงซอน 

4.72 จุดเริ่มตน (start point) 
จุดลําดับแรกของเสนโคง 
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4.73 ความสามารถของการแทนที่แบบสมบูรณ (strong substitutability) 
ความสามารถของการอินสแตนส (instance) ใดๆ ของคลาสนั่นคือ ผูสืบสกุล (descendant) ภายใต
การสืบทอด (inheritance) หรือการปรากฏเปนรูปของคลาส ประเภทหรืออินเตอรเฟสอ่ืน ซ่ึงถูกใช
แทนที่การอินสแตนสของบรรพบุรุษ (ancestor) ของคลาสในบริบทใดๆ 

หมายเหตุ รูปแบบของความสามารถของการแทนที่แบบไมสมบูรณ (weak substitutability) ทําใหเกิด
ขอจํากัด (restrictions) ที่หลากหลายเกี่ยวกับบริบทของการแทนที่ซึ่งบอกเปนนัย 

4.74 รูปเชิงซอนยอย (subcomplex) 
รูปเชิงซอน โดยทั้งหมดของสมาชิกของรูปเชิงซอนอยูในรูปเชิงซอนที่ใหญกวาดวย 

หมายเหตุ เนื่องจากคํานิยามของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีตองการเพียงอยาง
เดียวคือ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีถูกปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary”  
เซตของรูปปฐมฐานใดๆ ของมิติจําเพาะและมิติที่ตํ่ากวาเปนรูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนเริ่มตนที่ใหญกวา
เสมอ  ดังนั้น รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเชิงระนาบแบบสมบูรณใดๆ ประกอบดวยกราฟของจุดตอ-เสนขอบใน
ลักษณะของรูปเชิงซอนยอย 

4.75 พื้นผิว (surface) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 2 มิติ สําหรับบริเวณเฉพาะถิ่นถูกแสดงภาพตอเนื่องของบริเวณของ
ระนาบ 

หมายเหตุ ขอบเขตของพื้นผิวคือ เซตของเสนโคงที่ถูกปดคลุมและถูกกําหนดทิศทางที่ลากเสนเขตจํากัดของ
พื้นผิว  พื้นผิวซึ่งเปนสมสัณฐานกับรูปทรงกลม หรือกับรูปทรงหวงยาง n รูป (n-torus) (โทโปโลยีของรูปทรง
กลมที่มี n “handles”) ไมมีขอบเขต  พ้ืนผิวดังกลาวถูกเรียกวา วงรอบ (cycles) 

4.76 แผนปะของพื้นผิว (surface patch) 
วัตถุทางเรขาคณิตที่เชื่อมติดกันที่มี 2 มิติ ถูกใชแสดงสวนตอเนื่องของพื้นผิวโดยอาศัยการ
ประมาณคาในชวงแบบเอกพันธและวิธีการนิยาม 

4.77 ขอบเขตทางโทโปโลยี (topological boundary) 
ขอบเขตที่ถูกแสดงโดยเซตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกกําหนดทิศทางของมิติทางโทโปโลยี
ที่นอยกวาซึ่งจํากัดอาณาเขตของวัตถุทางโทโปโลยี  

หมายเหตุ ขอบเขตของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีสมนัยกับขอบเขตของการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของ
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 
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4.78 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (topological complex) 
การรวบรวมของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary”  

หมายเหตุ การปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary” หมายถึง ถารูปปฐมฐานทางโทโปโลยีอยูในรูป
เชิงซอนทางโทโปโลยีแลว ขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของวัตถุอยูในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีดวย 

4.79 มิติทางโทโปโลยี (topological dimension) 
จํานวนนอยสุดของตัวแปรอิสระที่จําเปนตองใชเพื่อแยกความแตกตางของตําแหนงทิศทางใกลเคยีง
ภายในวัตถุทางเรขาคณิตออกจากกัน 

หมายเหตุ โดยปกติ ตัวแปรอิสระที่กลาวถึงขางตนสามารถพิจารณาในรูปของระบบพิกัดเฉพาะถิ่น  ในปริภูมิ
พิกัด 3 มิติ ระนาบสามารถเขียนในรูปของสมการ P(u, v) = A + uX + vY โดยที่ u และ v เปนจํานวนจริง และ A 
เปนจุดใดๆ บนระนาบ และ X และ Y คือ 2 เวกเตอรแทนเจนตกับระนาบ  เนื่องจากตําแหนงบนระนาบสามารถ
แบงแยกความแตกตางโดยคา u และ v (ในที่นี้คือเอกภพ) ระนาบเปน 2 มิติและ (u, v) เปนระบบพิกัดของจุดบน
ระนาบ  โดยทั่วไป บนพื้นผิวตนแบบ สิ่งนี้ไมสามารถถูกดําเนินการในเอกภพได  ถาเรานําระนาบแทนเจนตกับ
พื้นผิว และถายทอดจุดบนพื้นผิวลงบนระนาบนี้ โดยปกติ เราจะไดรับสมสัณฐานเฉพาะถิ่นสําหรับบริเวณ
ใกลเคียงเล็กนอยของภาวะสัมผัสของจุด  ระบบ “พิกัดเฉพาะถิ่น” สําหรับพื้นผิวรากฐานนี้เพียงพอสําหรับสราง
พื้นผิวในลักษณะของวัตถุทางโทโปโลยีที่มี 2 มิติ 

เนื่องจากมาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของเฉพาะพิกัดเชิงพื้นที่ วัตถุที่มี 3 มิติใดๆ สามารถใชพิกัดเพื่อสรางมิติทาง
โทโปโลยีของวัตถุ  ในแบบจําลอง 4 มิติ (เชิงพื้นที่-เวลา) ปริภูมิแทนเจนตมีบทบาทสําคัญในการสรางมิติทาง 
โทโปโลยีของวตัถุไดสูงสุด 3 มิติ 

4.80 นิพจนของโทโปโลยี (topological expression) 
การรวบรวมรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกกําหนดทิศทางซึ่งถูกปฏิบัติการ เชน สมการพหุนาม
หลายตัวแปร (multivariate polynomial) 

หมายเหตุ นิพจนทางโทโปโลยีถูกนํามาใชในการคํานวณทางคํานวณทางโทโปโลยีอยางมากมาย 

4.81 วัตถุทางโทโปโลยี (topological object) 
วัตถุเชิงพื้นท่ีที่ใชแสดงคุณลักษณะเชิงพื้นที่ซ่ึงไมมีการแปรเปลี่ยนภายใตการแปลงรูปอยาง
ตอเนื่อง (continuous transformations) 

หมายเหตุ วัตถุทางโทโปโลยี เปนรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี เปนการรวบรวมรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี หรือ
เปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-29 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

4.82 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (topological primitive) 
วัตถุทางโทโปโลยี ที่แสดงเชิงเดี่ยวและสมาชิกไมสามารถแยกเปนสวนยอยได 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสมนัยกับพื้นที่ภายในของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของการปรากฏเปน
รูปทางเรขาคณิตที่มีมิติเหมือนกัน 

4.83 รูปทรงตันทางโทโปโลยี (topological solid) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มี 3 มิติ 

หมายเหตุ ขอบเขตของรูปทรงตันทางโทโปโลยีประกอบดวยเซตของผิวหนาที่มีทิศทางกํากับ 

4.84 ผิวหนาเอกภพ (universal face) 
ผิวหนาที่ไมมีขอบเขตลอมรอบในรูปเชิงซอน 2 มิติ 

หมายเหตุ โดยทั่วไป ผิวหนาเอกภพไมใชสวนหนึ่งสวนใดของของรูปลักษณใดๆ และถูกนํามาใชเพื่อแสดง
สวนที่ไมมีขอบเขตลอมรอบของเซตขอมูล โดยปกติขอบเขตพื้นที่ภายในของผิวหนาเอกภพ (ผิวหนาเอกภพไมมี
ขอบเขตพื้นที่ภายนอก) ควรพิจารณาใหเปนขอบเขตพื้นที่ภายนอกของแผนที่ซึ่งถูกแสดงโดยชุดขอมูล  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมมีกรณีศึกษาเปนพิเศษเกี่ยวกับผิวหนาเอกภพ แตในผังเคารางการประยุกตอาจพบกรณี
พิเศษที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ 

4.85 รูปทรงตันเอกภพ (universal solid) 
รูปทรงตันทางโทโปโลยีที่ไมมีขอบเขตลอมรอบในรูปเชิงซอน 3 มิติ 

หมายเหตุ รูปทรงตันเอกภพเปนคูฉบับของผิวหนาเอกภพ 3 มิติ และโดยปกติไมไดเปนสวนหน่ึงสวนใดของ
รูปลักษณใดๆ 

4.86 รูปเรขาคณิตแบบเวกเตอร (vector geometry) 
การแสดงผลของรูปเรขาคณิตโดยการใชรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเชิงอนุมาน 
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5 สัญลักษณ สญักรณ และคํายอ (Symbols, notation and abbreviated terms) 

5.1 การนําเสนอและสัญกรณ (Presentation and notation) 

5.1.1 มโนทัศนของ Unified Modeling Language (UML) (Unified Modeling Language 
(UML) concepts) 

ในเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ผังเคารางเชิงมโนทัศนถูกนําเสนอในรูปของ Unified Modeling 
Language (UML) 

คลาสใน UML เปนการอธิบายเกี่ยวกับเซตของวัตถุที่ใชขอมูลอรรถาธิบาย (attribute) การ
ปฏิบัติการ  (operations) วิธีการ  (methods) ความสัมพันธ  (relationships) และ  อรรถศาสตร 
(semantics) รวมกัน  คลาสที่มีพารามิเตอรกํากับเปนการอธิบายแบบเอกเทศเกี่ยวกับเซตของคลาส
รวมกับการปฏิบัติการแบบทั่วไป วิธีการและความสัมพันธซ่ึงแปรผันจากคลาสหนึ่งไปอีกคลาส
หนึ่งโดยอาศัยเซตของพารามิเตอรที่ควบคุมโครงสรางอยางเที่ยงตรงของขอมูลอรรถาธิบายและ
พฤติกรรมของการปฏิบัติการ ตัวอยางเชน พารามิเตอรประเภทจํานวนเต็มถูกใชเพื่อตรึงขนาดของ
แถวลําดับ (array) ของขอมูลอรรถาธิบายที่แนนอนภายในการปรากฏเปนรูปของคลาสที่มี
พารามิเตอรกํากับ (เรียกวาการอินสแตนสคลาส) 

ขอเท็จจริงพบวาสมาชิกของเรขาคณิตหรือโทโปโลยีที่ถูกจําลองขึ้นโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้  ไมควรถูกพิจารณา เปนขอจํ ากัดในขั้นตอนการทํ าให เกิ ดผล 
(implementations)  ขอมูลอรรถาธิบายอาจถูกทําใหเกิดผลทั้งในรูปของขอมูลหรือคูของการ
ปฏิบัติการ “accessor” (การเรียกคืนคา) และ “mutator” (การเปลี่ยนแปลงคา) สําหรับคาที่ไดรับ 
(getting values) และคาตั้งตน (setting values)  แผนภาพสวนใหญในมาตรฐานสากลฉบับนี้เปน 
“แผนภาพบริบท” (“context diagrams”) ซ่ึงเนนเกี่ยวกับคลาสเดี่ยวและแสดงขอมูลอรรถาธิบาย 
การปฏิบัติการ และความสัมพันธที่สําคัญของคลาส  สวนแผนภาพแบบอื่นเปนภาพรวมของ
ความสัมพันธของคลาส  ใน UML ไมจําเปนตองแสดงความสัมพันธทั้งหมดในทุกแผนภาพ และ
ในบางแผนภาพจะตัดทิ้งความสัมพันธบางอยางที่เห็นไดชัดเจนออกไป เพื่อทําใหแผนภาพดูงายขึ้น  
ตัวอยางเชน วัตถุทางเรขาคณิต (GM_Objects) มีความสัมพันธอยางชัดเจนกับเซตของวัตถุทาง
เรขาคณิต (Set<GM_Objects>) แตความสัมพันธนี้ไมไดถูกนํามาแสดงในแผนภาพบริบทของ 
วัตถุทางเรขาคณิต (GM_Objects) 
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5.1.2 ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบตัิการ และการเชื่อมสัมพันธ (Attribute, operations, and 
associations) 

ขอมูลอรรถาธิบายและการปฏิบัติการถูกแสดงในแผนภาพของ UML โดยอนุโลมตามคูมือสัญกรณ
ของ UML (UML Notation Guide) [18] สัญกรณของ UML สําหรับขอมูลอรรถาธิบายมีรูปแบบ 
(form) ดังนี้ 

 Attribute-declaration := =  
 “«”  stereotype  “»”  visibility name multiplicity “ : ”  
 type  =  initial-value { property, …} 
multiplicity := =  “[”  cardinality-range,… “]” 
cardinality-range := = begin-value { “..”  end-value} 

สัญกรณของ UML สําหรับการปฏิบัติการมีรูปแบบ  ดังนี้ 

 Operation := =  “«”  stereotype  “»”  visibility 
 Name  “(”  parameterlist  “)”  “ : ”  [return-type], … 

 { “{” property{ = value} , …“}” },… 
 parameterlist := = [direction] parameter-name “ : ” type [“=” default-value] 

โดยที่ สวนตางๆ ของวากยสัมพนัธดังกลาวขางตน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

a) สเตอริโอไทป (stereotype) – ใชเครื่องหมาย tag («……») สําหรับขอมูลอรรถาธิบายหรือ 
การปฏิบัติการที่ถูกกําหนด (ดูรายละเอียดดานลาง) 

b) การมองเห็น (visibility) – ประกอบดวย public (+) private (-) หรือ protected (#) ที่บงชี้ถึงการ
มองเห็น (visibility) ขอมูลอรรถาธิบายหรือการปฏิบัติการจากภายนอกวัตถุ ถาการมองเห็น
(visibility) มีเครื่องหมาย  “/” เพิ่มเขาไปดวย ขอมูลอรรถาธิบายถูกอนุพัทธจาก 
ขอมูลอรรถาธิบายของสวนอื่นของแบบจําลอง 

c) ช่ือ (name) – ช่ือของขอมูลอรรถาธิบายหรือการปฏิบัติการ 

d) ภาวะรากซ้ํา (multiplicity) – จํานวนของคาที่ขอมูลอรรถาธิบายนี้สามารถมีได โดยมี 
ขอสมมุติฐานเบื้องตนวามีการจัดการในรูปของเซต เวนแตมีการระบุไวเปนอยางอื่น เร่ืองนี้
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เปนสวนภาคขยายของ ISO/IEC 11404 และความสอดคลองกับกลไกของขนาด (“size”) ของ 
ISO/IEC 11404 เวนแตใชเครื่องหมาย “[..]” ซ่ึงเปนสัญกรณของ UML  ดังนั้น เพื่อเก็บรักษา
ความคงเสนคงวาของแนวคิด ในมาตรฐานสากลฉบับนี้จะใชวากยสัมพันธภาวะรากซ้ําแบบ
เดี่ยว (single multiplicity) (จาก UML) แมวาเมื่อใชภาวะรากซ้ําในการเชื่อมโยงกับขนาด 
(“size”) ของการแบงประเภทยอย (subtyping) ของ ISO/IEC 11404 

e) คาเริ่มตน (begin-value) – จํานวนเต็มใดๆ ที่เปนภาวะรากซ้ําแบบสมเหตุสมผล (valid 
multiplicity) ถาไมมีคาส้ินสุด (end-value) ตามหลังแลว จะมีเพียงคาเริ่มตนถูกเพิ่มเขามาใน
ลักษณะของภาวะรากซ้ําที่เปนไปได 

f) คาสิ้นสุด (end-value)– จํานวนเต็มใดๆ ที่มีคามากกวาคาเริ่มตน (begin-value) ที่นําหนา หรือ
คา “n” หมายถึง คาอนันตหรือพิสัยการนับที่ไมส้ินสุด (unbounded cardinality-range) 
ความหมายของ “a..b” คือ จํานวนเต็ม j ใดๆ ที่คา a ≤ j ≤ b โดยที่ [a..a] ถูกสมมุติใหมี
ความหมายเหมือนกับ [a]  

g) รายการของพารามิเตอร (parameterlist) – รายการของพารามิเตอรที่ประกาศใช โดยใช
เครื่องหมายจุลภาค (“,”) แยกรายการของพารามิเตอร 

h) ชื่อพารามิเตอร (parameter-name) – ชื่อพารามิเตอรเพื่อการปฏิบัติการ โดยปกติ บงชี้ถึง
บทบาทของพารามิเตอรในการปฏิบัติการที่ถูกกําหนด หมายเหตุคือโครงสรางวากยสัมพันธ
สําหรับการปฏิบัติการและสําหรับขอมูลอรรถาธิบายจะเหมือนกัน เวนแต การปฏิบัติการรวม
รายการของพารามิเตอรและขอมูลอรรถาธิบายรวมภาวะรากซ้ํา 

i) ทิศทาง (direction) –  ตัวบงชี้ที่เปนทางเลือกของการเคลื่อนที่ของทิศทาง (direction flow) 
สําหรับพารามิเตอรนี้ถูกเริ่มดวย “in” (คาที่ถูกกําหนดกอนการเรียกใชการปฏิบัติการและสงผล
ตอการปฏิบัติการ) “out” (คาที่ถูกกําหนดในระหวางการปฏิบัติการและคาจากการปฏิบัติการ
สามารถเขาถึงไดโดยตัวเรียกใช (invoker) หลังจากการปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ) หรือ “inout” 
(คาที่ถูกกําหนดกอนการเรียกใชงาน และสงผลตอการปฏิบัติการ และคาถูกนํามากําหนดอีก
คร้ัง (reset) โดยการปฏิบัติการโดยคาที่สามารถเขาถึงไดโดยตัวเรียกใช (invoker) หลังจากการ
ปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ)  ทิศทางโดยปริยาย (default) ของพารามิเตอรใดๆ คือ “in” 

j) ประเภท (type) – ประเภทอาจเปนวัตถุ (object) หรือคา (value) ของพารามิเตอรหรือ 
ขอมูลอรรถาธิบายกอนหนา  
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k) คาโดยปริยาย (default-value) – คา “in” หรือ “inout” เปนคาโดยปริยายของพารามิเตอร ถาไม
มีการระบุโดยตัวเรียกใช (invoker)  คาของขอมูลอรรถาธิบายของวัตถุเปนคาโดยปริยาย ถาไม
มีการกําหนดคาโดยตัวสราง (constructor) ใดๆ 

l) ประเภทที่ไดรับคืน (return-type) – ประเภทของคาหรือวัตถุที่ถูกสงคืนจากการปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทของการปฏิบัติการ  

m) คุณสมบัติ (property) –  สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลอรรถาธิบายหรือการปฏิบัติการ เชน 
NOT NULL หรือ UNIQUE คุณสมบัติสามารถสรางในรูปของชื่อคุณสมบัติตามดวยคา เชน 
“{size = [0..n]}” (ดูรายละเอียดใน ISO/IEC 11404 สําหรับการแปลความหมายบางอยางของ
คุณสมบัติในรูปของประเภทยอย: subtypes) 

n) ... –  คากอนหนานั้นสามารถถูกใชซํ้าไดหลายๆ คร้ัง 

o) คาตั้งตน (initial-value) – คาโดยปริยายของขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกใชเมื่อวัตถุใหมถูกสรางขึ้น 
เวนแตถูกยกเลิกการใชงานโดยตัวสราง (constructor) ของรายการพารามิเตอร 

ในสวนขอความ สัญกรณจาก Object Constraint Language (OCL) ถูกนํามาใชงานโดยมีการ
ดัดแปลงเล็กนอย อักขระเติมหนา (prefix) “ocl” ถูกตัดทิ้งออกจากตัวปฏิบัติการสวนใหญ เนื่องจาก
อักขระเติมหนาไมมีความจําเปนและทําใหเกิดความสับสน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เนื่องจาก 
ตัวปฏิบัติการเหลานี้ปรากฏในหัวขอประเภทพื้นฐานของ ISO TS 19103 โดยไมมีอักขระเติมหนา  
เครื่องหมาย “::” เปนตัวปฏิบัติการ “resolution” ที่บงชี้ชื่อปริภูมิ (name space) ของสิ่งที่ติดตามมา  
กรณีสวนใหญใน OCL ช่ือปริภูมิคือ คลาสซึ่งการปฏิบัติการถูกกําหนดขึ้น แตช่ือปริภูมิสามารถ
รวมถึงชื่อแพคเกจ (package name) ซ่ึงคลาสถูกกําหนดขึ้นในแพคเกจ ในเอกสารมาตรฐานสากล
ฉบับนี้ ชื่อปริภูมิทั้งหมดคือ ตัวจําแนกคลาส (class identifier) และสามารถเลือกใชอยางใดอยาง
หนึ่งจากสองรูปแบบ ดังนี้ 

 class-identifier := = class-name | package-name::class-identifier 
  type := = class-identifier  

หากมีความสับสนเกิดขึ้นหรือตองการจะเนน เราอาจไมระบุชื่อแพคเกจ (packages name)  ใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ชื่อคลาส (class names) ทั้งหมดรวมอักษร 2 ตัว ของอักขระเติมหนาของ 
ตัวจําแนกแพคเกจ (package-identifier prefix) ตามดวยเสนใตอักขระ (underscore) “_” และชื่อที่
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เปนเอกลักษณ (uniques) ภายในแบบจําลอง  ส่ิงนี้ทําใหไมจําเปนตองใสรายละเอียดของชื่อแพคเกจ 
(package name resolution) ในชื่อประเภทและชื่อคลาส  โพรไฟลของมาตรฐานสากลฉบับนี้
สนับสนุนการคงใชวิธีการนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  คําอธิบายขอความสําหรับขอมูล
อรรถาธิบาย ชื่อของบทบาทและการปฏิบัติการ มีดังตอไปนี้ 

 attribute-name {multiplicity} : attribute-type 
 {association-name “::”}role-name {multiplicity} “ : ” attribute-type 
 {type-1“::”}operation-name(name-2 “ : ” type-2, name-3 “ : ” type-3, … ) 

 “ : ” return-type  

สําหรับบทบาท (role) ถาภาวะรากซ้ําไมเปน [1] แลว ขอสมมุติฐานคือ คาของบทบาทถูกจัดการใน
รูปของเซต  ถาคาของบทบาทจําเปนตองถูกจัดการในลักษณะเดียวกันแลว ขอมูลอรรถาธิบาย-
ประเภท (attribute-type) รวมกับคลาสที่มีพารามิเตอรกํากับที่การเก็บรวบรวมอยางเหมาะสมควร
ถูกนํามาใช โดยมีภาวะรากซ้ํา ที่ถูกกําหนดในรูปของขนาดซึ่งสอดคลองตาม ISO/IEC 11404 ใน
รูปดังตอไปนี้ 

 boundary : CircularSequence<GM_OrientableCurve> {size = [1..n]} 

สัญกรณของตัวปฏิบัติการเชิงวัตถุ (Object-oriented operator) (ดังที่ใชในภาษา C++) วาง
พารามิเตอรลําดับแรกหนาตัวปฏิบัติการในลักษณะเดียวกันกับการประกาศของวิธีการ (method 
declaration) ดังตอไปนี้ 

 return-type type-1::operation (type-2, type-3 … ) 

วิธีการดังกลาวนี้ ถูกจํากัดในเรื่องชื่อปริภูมิ โดยชื่อปริภูมิ เหมาะที่ใช เฉพาะถาวิธีการแบบ  
“object-type-1” เทานั้น นอกจากนี้ ในระหวางการรองขอ (invocation) การระบุ (identification) 
ของพารามิเตอรที่ชัดเจนของประเภท “type-1” จะรูคา  ใน OCL วัตถุนี้ถูกระบุในรูปของ “self”  ใน
ภาษา C++ วัตถุนี้ถูกระบุในรูปของ “this”  ในภาษามิใชเชิงวัตถุ (non-object languages) หรือ
สําหรับฟงกชันอิสระในภาษาเชิงวัตถุ สัญกรณเชิงฟงกชันสําหรับการปฏิบัติการไมมีการแบงแยก
ลําดับของพารามิเตอรในวิธีใดๆ และเขียนดังตอไปนี้ 

 Operation (name-1 : type-1, name-2 : type-2, name-3 : type-3 …) : return-type, … 

สัญกรณเหลานี้สมมูลกัน (ยกเวนสําหรับการเนน) และทั้งสองรูปแบบอาจถูกใชในโพรไฟลของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้ 
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การกําหนดการปฏิบัติการเรียกวา “operation signatures” หรือ “โพรโทคอล” (“protocols”)  ส่ิงนี้
แบงแยกการปฏิบัติการออกจากกลไกการรองขอ  ใน UML สัญกรณอยางเปนทางการกําหนด 
โพรโทคอล และการปฏิบัติการเชื่อมสัมพันธกับโพรโทคอลที่ถูกกําหนดอยางไมเปนทางการ
เทานั้นในเอกสารหลักฐาน (documentation) ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถรวมเงื่อนไขบังคับของ OCL  

ในมุมมองที่ขอมูลอรรถาธิบายสามารถพิจารณาประเภทของการปฏิบัติการ (คาคูของ “mutator” 
และ“accessor”)  คําศัพทนี้สามารถถูกขยายเพื่อรวมขอมูลอรรถาธิบาย “signatures”  การกําหนด
ของ “signatures” ประกอบดวยการชื่อปฏิบัติการ พารามิเตอรของชื่อและประเภท และประเภทที่
ถูกสงคืน (return type)  วิธีการหรือขอมูลอรรถาธิบายถูกลบลางโดยการกําหนดวิธีการใหมของ 
“signatures” ที่เหมือนกับวิธีการเริ่มตน ยกเวนขอมูลบางประเภทมักถูกแทนที่โดยประเภทยอยของ
ขอมูลเริ่มตน   การใช ซํ้าของ  “signatures” ถูกเรียกวา  “ภาวะพหุสัณฐาน” (polymorphism)   
ภาวะพหุสัณฐานที่เกิดจากการสืบทอดของคลาสถูกเรียกวา “structural”  ภาวะพหุสัณฐานที่เกิดจาก
ความคลายคลึงทางอรรถศาสตร (semantic similarity) ถูกเรียกวา “natural” หรือ “generic” 
ตัวอยางเชน ในคลาสทางเรขาคณิตและโทโปโลยี โพรโทคอล โดยทั่วไปของการปฏิบัติการ 
“boundary” เปนภาวะพหุสัณฐานทางธรรมชาติ (natural polymorphism) ในที่นี้ภาวะพหุสัณฐาน
เกิดจากเงื่อนไขบังคับทางการปฏิบัติการที่อาศัยการกําหนดของโทโปโลยี  การปฏิบัติการนี้มิใช
ภาวะพหุสัณฐานทางโครงสราง (structural polymorphism) เนื่องจาก 2 แพคเกจไมไดใชผูถูกสืบ
ทอดซูเปอรคลาส (superclass ancestor) รวมกัน  โดยมีขอสมมุติฐานวา ลําดับชั้นการสืบทอดของ
คลาสอาศัยความคลายคลึงทางอรรถศาสตรของวัตถุ ดังนั้น ภาวะพหุสัณฐานทางโครงสรางเปน 
“natural”  ภาวะพหุสัณฐานที่ไมขึ้นกับความคลายคลึงทางอรรถศาสตรเปนแบบ “ad-hoc” 
ตัวอยางเชน การใชเคร่ืองหมายบวก “+” ในตัวเลขใชแทนการบวก และในคลาสของสายอักขระใช
แทนการเชื่อมขอความ (concatenation) เปนภาวะพหุสัณฐานแบบ “ad-hoc”  ในทางอรรถศาสตร 
ภาวะพหุสัณฐานแบบ “ad-hoc” ทําใหเกิดความสับสน และดังนั้น ไมถูกนํามาใชในมาตรฐานสากล
ฉบับนี้ และถูกหลีกเลี่ยงการใชงานในโพรไฟลของมาตรฐานสากลฉบับนี้  

การปฏิบัติการสวนมากถูกกําหนดในสไตลเชิงฟงกชัน นั่นคือพารามิเตอรทั้งหมดถูกสงผานใน
ลักษณะของการอานอยางเดียว (direction = “in”) และการแกไขเพิ่มเติม (modification) หรือ 
การสราง (creation) ของวัตถุเทานั้นถูกกระทําโดยอาศัยประเภทที่ถูกสงคืน (return type) ในการ
กําหนดตัวปฏิบัติการ  ในการอธิบายอินเตอรเฟส (interfaces) คําคุณศัพท “this” บงชี้เอนทิตีของ
อินเตอรเฟสของวัตถุกําลังถูกเรียกใชวัตถุ “this”  ใน OCL วัตถุนี้ถูกอางอิงในรูปของ “self”  ถาวัตถุ
ถูกสงผานในรูปของพารามิเตอรไปยังวิธีการของวัตถุอ่ืน การปฏิบัติการนี้ถูกอางอิงในรูปของวัตถุที่ 
“ถูกสงผาน” (“passed” object) 
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ภาพที่ 1  ตัวอยางการเชื่อมสมัพันธใน UML (UML example association) 

แตละการเชื่อมสัมพันธในแบบจําลองถูกกําหนดชื่อของการเชื่อมสัมพันธ (association name) และ
แตละคลาสที่เขารวมในการเชื่อมสัมพันธถูกกําหนดชื่อบทบาท (role name) ในกรณีตัวอยาง 
“Class1” มีการเชื่อมสัมพันธชื่อ “Relation” กับ “Class2” ดังถูกแสดงเปนแผนภาพในภาพที่ 1 
ดังนั้น โดยปกติ เมื่อคลาสทั้งสองถูกทําใหเกิดผลควรรวมในลักษณะของการอางอิง “attributes” 
(ขอมูลอรรถาธิบาย) ของคลาสอื่น ที่ถูกกําหนดชื่อตามบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ เชน 

 Class1::gadget : Set<Class2> // this is a many to many, strong linkage 
  Class2::widget : Set<Class1> 

หรือ 

 Class1::gadget [1..n] : Class2 // this is a many to many, strong linkage 
  Class2::widget [1..n] : Class1 

ขอสังเกตคือ ชื่อบทบาทสําหรับ Class2 ซ่ึงถูกใชในลักษณะของชื่อตัวแปร (variable name) ใน 
Class1 ที่ชี้ไปยัง Class2  ประเภทของการรวบรวมที่ถูกกําหนดจะขึ้นอยูกับประเภทของเกณฑ 
การเลือกเขากลุม (sort criteria) สําหรับบทบาท  

 Class1::gadget : Sequence<Class2> // this is the many to many, ordered, 
 // strong linkage 
 Class2::widget : Set<Class1> 

บทบาทสวนใหญจะสมนัยกับ Set (เซต) (ความสัมพันธที่ไมถูกเรียงลําดับ) หรือ Sequence (ลําดับ) 
(ความสัมพันธที่ถูกเรียงลําดับ)  บางบทบาทจะเปน Sequences แบบวงกลมเมื่อการจัดเรียงลําดับไม
ใชตําแหนงเริ่มตนทางธรรมชาติ  สัญกรณนี้ถูกใชในที่ที่เหมาะสมดังแสดงไวในขอความดานลาง 
แตส่ิงนี้ไมไดมีความหมายบงชี้ถึงการทําใหเกิดผลเฉพาะอยางของการเชื่อมสัมพันธ  สําหรับ 
การเชื่อมโยงแบบไมสมบูรณ (weak linkages) ที่คลาสเปาหมายไมขึ้นอยูกับการเชื่อมสัมพันธที่มีอยู 
คลาสที่มีพารามิเตอรกํากับในรูป Reference<.> ถูกนํามาใชอางอิงในที่ที่เหมาะสม ดังเชน 
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 Class1::gadget [1..n] : Reference<Class2> // weak linkage 
  Class2::widget [1..n] : Class1 // strong linkage  

5.1.3 สเตอริโอไทป (Stereotypes) 

เอนทิตีสวนใหญในแบบจําลอง UML สามารถถูกอธิบายโดยใช “stereotypes” ซ่ึงถูกรวมจากชื่อที่
ใกลเคียงกับวัตถุและถูกปดลอมดวยเครื่องหมายกิลลิเมต (guillemets)  “«” และ “»”  stereotypes 
อนุญาตใหแบบจําลองเพื่อขยาย UML เพื่อรวมการอธิบายสมาชิกของแบบจําลอง ใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ stereotypes ตอไปนี้ถูกใชงาน ดังนี้ 

a) «Interface»  – คลาสไมสามารถอนิสแตนส (Instantiable) ไดโดยตรง แตถูกใชในลักษณะของ
การรวบรวมเชิงนามธรรม (abstract collection) ของการปฏิบัติการ “signatures”  วัตถุประสงค
ของ «Interface» ของคลาส คือ เพื่อกําหนดคลาสอางอิงสําหรับภาวะพหุสัณฐานทางโครงสราง
สําหรับการปฏิบัติการ  ในภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายนั้น คลาสดังกลาวอาจถูก
เรียกวา คลาสเสมือน (“virtual”) หรือ คลาสนามธรรม (“abstract”)  ในมาตรฐานของ UML  
«Interface» ของคลาสตองไมมีขอมูลอรรถาธิบายหรือการเชื่อมสัมพันธที่มองเห็นไดจาก
อินเตอรเฟส  อินเตอรเฟสอาจมีสวนรวมในการเชื่อมสัมพันธที่ระบุใหอินเตอรเฟสไมสามารถ
มองเห็นการเชื่อมสัมพันธ นั่นคือ คลาส (มิใชอินเตอรเฟส) อาจมีการเชื่อมสัมพันธกับ
อินเตอรเฟสซึ่งสามารถนําทางจากคลาสแตไมไชจากอินเตอรเฟส  ในลักษณะที่ใชใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ภายในผังเคารางการประยุกต กลุมคลาสที่มิใชอินเตอรเฟสที่มีชื่อคลาส
เหมือนกับชื่อคลาสอินเตอรเฟสจากมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมสามารถนํามาใชรวมกับผังเคาราง
ประยุกตไดโดยปราศจากการโตแยงทางตรรกศาสตร 

b) «Type»  – คลาสไมสามารถอินสแตนสไดโดยตรง แตถูกใชในลักษณะของ 
การรวบรวมเชิงนามธรรมของการปฏิบัติการ ขอมูลอรรถาธิบายและความสัมพันธ “signature”  
วัตถุประสงคของ «Type» ของคลาสคือ เพื่อกําหนดคลาสอางอิงสําหรับภาวะพหุสัณฐานทาง
โครงสราง ซ่ึงรวมทั้งขอมูลอรรถาธิบายและการเชื่อมสัมพันธ  การจัดระบบภายในอยางแทจริง
ของขอมูลอรรถาธิบาย และการเชื่อมสัมพันธขึ้นอยูกับการทําใหเกิดผล (implementation 
dependent)  ใน UML ไมยอมให «Type» ของคลาสมีวิธีการใดๆ (การทําใหเกิดผลของ 
การปฏิบัติการ) เพราะการจัดระบบของสมาชิกเหลานี้ไมมีการกําหนดไว  ในลักษณะที่ใชใน
เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ภายในผังเคารางการประยุกต กลุมคลาสที่ทําใหเกิดผล 
(Implementation Classes) ที่มีชื่อเหมือนกับ “Type” จากเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้อาจถูก
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สรางได หาก“Type” ไมใช “Abstract” (ดังถูกบงชี้ดวยสัญลักษณของ UML โดยชื่อจะเขยีนเปน
ตัวอักษรแบบตัวเอียง: italics) 

c) «Abstract»  – ถูกแสดงใน UML โดยช่ือคลาสถูกเขียนดวยตัวอักษรแบบตัวเอียงเชนกัน) คลาส
คลายกับ «Type» ยกเวนวิธีการที่ถูกอนุญาตใหใชงาน  คลาสดังกลาวกําหนดคลาสราก (root 
class) สําหรับภาวะพหุสัณฐานทางโครงสรางที่รวมสมาชิกเพิ่มเติมเหลานี้  ในลักษณะที่ใชใน
เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ภายในผังเคารางการประยุกต Concrete Classes ที่มีช่ือ
เหมือนกับ Abstract Class จากเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ไมสามารถนํามาใชรวมกับผังเคา
รางประยุกตไดโดยปราศจากการโตแยงทางตรรกศาสตร 

d) «DataType»  – คลาสสามารถอินสแตนสโดยตรงและวัตถุประสงคหลักของคลาสคือ การ
หอหุมของขอมูล (encapsulation of data) ในลักษณะตรงกันขามกับการอธิบายแบบ
อนุกรมวิธานหรือพฤติกรรม (taxonomic or behavioural descriptions)  «DataType» ไมมี
เอกลักษณของประเภทขอมูลเองและตองถูกรวมกลุมแบบสมบูรณในการเลือกเขากลุมของ 
คอนเทนเนอร  (container)  เชน  การเปนขอมูลอรรถาธิบายในคลาสอื่น  หรือการเปน 
คลาสเปาหมาย (target class) ของการรวมกลุมแบบสมบูรณ  ประเภท «DataType» ไมสามารถ
ถูกนํามาใชในรูปของการรวมกลุมแบบไมสมบูรณ รวมทั้งไมสามารถนํา «DataType» ไปใชใน 
Reference< > เพื่ออางอิงกับคลาสที่มีพารามิเตอรกํากับได 

e) «Union»   – ประเภทนี้ประกอบดวยทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือก (ถูกแสดงรายการใน
ลักษณะขอมูลอรรถาธิบายของสมาชิก)  ส่ิงนี้คลายคลึงกับการแยกแยะยูเนียนในภาษาการเขียน
โปรแกรมอื่นๆ  ในบางภาษาใชตัวช้ี (pointers) ส่ิงนี้ตองการตัวช้ีแบบ “void” ซ่ึงสามารถถูก
แสดงในประเภทที่เหมาะสมในลักษณะของการตัดสินใจโดยใชขอมูลอรรถาธิบายตัวคัด 
(discriminator attribute) 

f) «Leaf»  – สามารถนําไปใชกับแพคเกจที่ไมมีแพคเกจยอย มีเฉพาะการกําหนดคลาสของวัตถุ
และอินเตอรเฟส  แมวาสิ่งนี้มิใชความตองการทางดานเทคนิค ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ได
กําหนดวัตถุทั้งหมดไวในแพคเกจใบ (leaf packages) ซ่ึงถูกจัดระบบไวในแพคเกจที่มีขนาด
ใหญกวาและไมใชแพคเกจใบ (non-leaf packages) 

g) «CodeList»  – คลายคลึงกับการแจงนับ (enumeration) ซ่ึงมีการแสดงรายการของจํานวนคา
เปนไปได แตจะแตกตางในเรื่องเจตนา ในที่นี้รายการของรหัสอาจถูกขยายไดตลอดเวลา  
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รายการของรหัสสวนมากถูกจัดเก็บในรูปของคาตัวเลข แตในการทําใหเกิดผลบางครั้งใชสาย
อักขระ (character strings)  ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ รายการของรหัสถูกประกาศใหมีรหัส
แบบสายอักขระ แตส่ิงนี้เปนรายละเอียดของการทําใหเกิดผล และสามารถยอมรับรหัสตัวเลข
อยางเดียว  

5.1.4 ประเภทขอมูลและประเภทการรวบรวม (Data types and collection types) 

ประเภทการรวบรวมที่หลากหลายจําเปนตองทําใหมีความคงเสนคงวาตามมาตรฐาน แตประเภท
การรวบรวมเหลานี้ไมจําเปนตองระบุในคําศัพทของอินเตอรเฟสของประเภทการรวบรวม  ในขณะ
ที่ประเภทเหลานี้ไมรวมอยูใน UML ประเภทเหลานี้มักหมายความถึงการใช Object Constraint 
Language (OCL) ดูรายละเอียดใน ISO TS 19103 

ส่ิงที่เหมือนกันสวนใหญของอินเตอรเฟสเหลานี้ คือ เซตแบบจํากัด (finite set)  ถาเรามีประเภท “T” 
เราแสดงประเภทของคลาสใหมที่ถูกทําใหเกิดเปนวัตถุเรียกวา “Set<T>” ที่ประกอบดวยเซตของ
วัตถุแบบไมเรียงอันดับและแบบจํากัดของประเภท “T”  สภาพแวดลอมของการทําใหเกิดผล
สนับสนุนประเภทการรวบรวมแบบทั่วไปที่หลากหลาย เชน แถวลําดับ (array) และเราจะไม
ตองการพยายามกําหนดอินเตอรเฟสเอกภพ (universal interface) เกี่ยวกับประเภทเหลานี้   
ISO TS 19103 รวมตัวอยางการกําหนดอินเตอรเฟสสําหรับประเภทเหลานี้  ในมาตรฐานสากลฉบับ
นี้ไมจํากัดการใชประเภทที่สมมูลทางตรรกศาสตรตามตนกําเนิดกับสภาพแวดลอมการทําใหเกิดผล
เฉพาะ  บางประเภทของคลาสพื้นฐานและประเภทที่มีพารามิเตอรกํากับ เชน ประเภทการรวบรวม
เหลานี้ที่ถูกใชในมาตรฐานสากลฉบับนี้ มีดังตอไปนี้ 

a) TransfiniteSet<T> – เซตอนันตที่เปนไปไดที่ถูกจํากัดเฉพาะคา ตัวอยางเชน จํานวนเต็มและ
จํานวนจริงเปนเซตเชิงอนันต (transfinite sets)  โดยความเปนจริง ส่ิงนี้เปนคํานิยามตามปกติ
ของเซตในทางคณิตศาสตร แตภาษาในการเขียนโปรแกรมจํากัดคําศัพทของเซตหมายถึง  
เซตจํากัด (finite set) 

b) Set<T> – เซตจํากัดที่สามารถใชไดกับประเภทวัตถุ  แตละวัตถุถูกพิจารณาใหอยูในเซตไดเพียง
คร้ังเดียว  การรวมกลุมแบบสมบูรณมักไมปกตินัก เนื่องจากแตละวัตถุสามารถเปนสมาชิกใน
หลายเซต  เวนแตมีการระบุไวเปนอยางอื่น ในมาตรฐานสากลฉบับนี้จะใช Set เพื่อหมายถึง 
การรวมกลุมแบบไมสมบูรณ (เทียบเทากับการรวมกลุมแบบสมบูรณของรูปแบบของ 
Set<Reference<T>>) 
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c) Bag<T>  – เซตซึ่งไมมีการจัดเรียงลําดับและแบบจํากัดที่แตละวัตถุอาจถูกพิจารณาใหอยูในเซต
ไดหลายคร้ัง  โดยสามารถคิดเชิงตรรกศาสตรในลักษณะของเซตของคาคู <object T, count 
Integer> 

d) Sequence<T> – เซตที่มีการจัดลําดับแบบจํากัดของวัตถุซ่ึงสามารถมีคาที่ซํ้ากันได  โดย
สามารถคิดเชิงตรรกศาสตรในลักษณะของเซตของคาคู <object : T, offset : Integer> โดยที่ 
คาออฟเซต (offset) กําหนดตําแหนงของวตัถุในลําดับ (sequence)  คาออฟเซต (offset) สามารถ
ถูกนับจาก 1, 0 หรือจุดที่กําหนดโดยไมมีกฎเกณฑใด ขึ้นอยูกับการทําใหเกิดผล  การมองไปยัง
วัตถุของแตละคาคูทําใหเกิดแบ็ก (Bag)  การกําจัดคาซ้ําทําใหเกิดเปนเซต 

e) CircularSequence<T> – ลําดับ (sequence) ที่มวนกลับบนตัวของมันเองและถูกพิจารณา
เหมือนกับการเคลื่อนเปนวง (circular shifts) ของตัวมันเองทั้งหมด  โดยสามารถถูกพิจารณาใน
ลักษณะของคลาสสมมูลของ “Sequence” ซ่ึงแตกตางจากคลาสอื่นโดยอาศัยการเคลื่อนที่เชิงวง
ของคาออฟเซต 

f) Reference<T> – การอางอิงกับวัตถุที่สามารถระบุไดของคลาส T เทียบเทากับตัวช้ี (pointer) ใน
ภาษา C++ หรือเทียบเทากับ REF ใน SQL99 (เดิมเรียกวา SQL3) หรือเทียบเทากับตัวแปรของ
คลาสในภาษา  Java  ในขอความการประกาศของคลาสในมาตรฐานสากลฉบับนี้  
การเชื่อมสัมพันธแบบไมสมบูรณถูกแสดงในลักษณะของการอางอิงไปยังคลาสที่เหมาะสม  
การรวมกลุมแบบสมบูรณถูกแสดงในลักษณะที่เหมือนกับขอมูลอรรถาธิบาย 

g) Number, Float, Integer, Real – ประเภทของคาแบบงายที่หลากหลายที่ไดจากกระบวนการทํา
ให เกิดขึ้น เปนวัตถุตามปกติ  ในลักษณะของปฐมฐานภาษาในการเขียนโปรแกรม 
(programming language primitives) ภายในสภาพแวดลอม ดูรายละเอียดใน ISO TS 19103 

h) Length, Area, Distance – คาสเกลารที่หลากหลายซึ่งถูกเชื่อมสัมพันธกับหนวยเฉพาะของการ
วัด เชน เมตร หรือเอเคอร ดูรายละเอียดใน ISO TS 19103 

หมายเหตุ การแสดงผลของการเชื่อมสัมพันธ ในรายการของรหัส (“code listings”) ถูกใชในแบบแผนสวน
ใหญในตัวสรางรหัส (code generators) สําหรับ UML  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธถูกใชในลักษณะของชื่อ
สมาชิก (member names) ของประเภท Reference<T> โดยที่ T คือคลาสเปาหมายของชื่อบทบาท (role name) ใน
การเชื่อมสัมพันธ  ในกรณีที่มีความคลุมเครือเกิดขึ้น ช่ือของการเชื่อมสัมพันธถูกใชในรูปของชื่อปริภูมิ (name 
space) สําหรับบทบาท <association_name>::<role_name> : Reference<target_class>  ในทางตรรกศาสตร สิ่งนี้
ควรกระทําโดยใชคลาสตนทาง (source class) ของการเชื่อมสัมพันธคือ <source_class>::<role_name> : 
Reference<target_class>  ถาการเชื่อมสัมพันธเปนการรวมกลุมแบบสมบูรณแลว ในทางตรรกศาสตร การอางอิง
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สามารถเอาออกได คือ <source_class>::<role_name> : target_class  อรรถศาสตรของการรวมกลุมแบบสมบูรณ
การเชื่อมสัมพันธแบบทางเดียว (one-way association) ในทางตรรกศาสตร เหมือนกันทุกประการกับสมาชิกของ
ขอมูลอรรถาธิบาย (member attribute)  สิ่งหนึ่งของตนทางของทางเลือกออกแบบใน UML คือ การใชของ 
การเชื่อมสัมพันธกับการใชของบทบาทที่คลายกับขอมูลอรรถาธิบาย  เมื่อตัวสรางรหัสถูกใชแลว การกอกําเนิด
แบบยอนกลับ (backward generation) ของการเชื่อมสัมพันธใน UML (ไมมีสารสนเทศอื่นใด) อาจเปนการจัดการ
แบบไปกลับ (round-trip engineer) กับคาคูของบทบาทคลายกับขอมูลอรรถาธิบาย (role-like attributes) 

บางประเภทขอมูลเปนการอินสแตนสแบบงายของประเภทระเบียน (Record type) ที่ถูกกําหนดไว
ใน ISO TS 19103 และมีคําศัพทที่แตกตางกันเล็กนอยใน ISO/IEC 11404  เนื่องจากมาตรฐานสากล
ฉบับถัดมามีคุณลักษณะเฉพาะที่อาจทําใหสับสนกับรายการพารามิเตอร ในมาตรฐานสากลฉบับนี้
ใชวากยสัมพันธที่มีการดัดแปลงเล็กนอย (โดยใช “<.>” แทน “(.)”) ดังนี้ 

 Record Type :== “<” field-name “ : ” type [= default-value],… “>” 
  Record Instance :== “<” field-name “ : ” field-value,… “>” 

ขอสังเกตคือ วากยสัมพันธสําหรับประเภทที่ถูกสงคืนหลายคา (multiple return type) สอดคลองกับ
วากยสัมพันธของ “Record” ยกเวนที่วงเล็บปกกาถูกตัดทิ้ง  ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ใช
วากยสัมพันธของ “Record” ดังกลาวขางตน เมื่อระเบียนอยูเปนเอกเทศ (stand-alone) แตใช
วากยสัมพันธประเภทที่ถูกสงคืนหลายคาของมาตรฐาน UML  เมื่อการปฏิบัติการเฉพาะที่ถูกสงคืน
ระเบียนคลายโครงสราง (record-like structures) ในลักษณะของประเภทนิรนาม (anonymous 
types) 

ความหลากหลายของการปฏิบัติการที่ถูกกําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ใช NULL และ EMPTY 
ในลักษณะของคาที่เปนไปได  NULL หมายถึง คาที่ถูกถามสําหรับสิ่งที่ไมมีการกําหนด  ใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้สมมุติใหคา NULL ทั้งหมดสมมูลกัน  ถาคา NULL ถูกสงคืนเมื่อวัตถุถูกรอง
ขอ แลว ขอสมมุติฐานคือ ไมมีวัตถุใดสอดคลองกับเกณฑที่ระบุไว  EMPTY หมายถึง วัตถุที่
สามารถถูกแปลความหมายในลักษณะของเซตของรูปแบบ (form) ใดรูปแบบหนึ่ง และหมายถึงเซต
ในคําถามที่ไมมีสมาชิกบรรจุอยู  ไมเหมือนกับระบบการเขียนโปรแกรมที่มีการรวมกลุมของ
ประเภทแบบสมบูรณ ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ใชสัจนิรันดรทางคณิตศาสตร (mathematical 
tautology) คือ มีเซตที่เปนเซตวางเพียงเซตเดียวเทานั้น และการแสดงผลวัตถุใดนั้นที่เซตวางสมมูล
กับเซตอื่นที่กระทําเหมือนกัน  นอกเหนือจากการเปนเซตวาง เซตดังกลาวไมมีสารสนเทศในตัวเอง
และฉะนั้น คา NULL ถูกสมมุติวาสมมูลกับเซต EMPTY ในบริบทที่เหมาะสม 
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5.1.5 ความสามารถของการแทนที่แบบสมบูรณ (Strong substitutability) 

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้สมมุติวาการทําใหเกิดผลของโพรไฟลและการถายโอนของผังเคาราง 
(transfer schema) จะถูกสรางโดยอาศัยเวอรชันแบบสมบูรณของความสามารถของการแทนที่ 
(substitutability)  ส่ิงนี้หมายความวา ในหลายบริเวณในการออกแบบผังเคารางการประยุกต  
ตัวสรางโพรไฟล (profile builder) อาจใชคลาสในการแทนคลาสที่ถูกกําหนดในผังเคารางนี้ได หาก
คลาสนั้นสนับสนุนขอมูล การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธที่ถูกตองการของคลาสพื้นฐาน 
(base class)  วิธีการ (method) ของการทําใหเกิดผลของความสามารถของการแทนที่นี้ไมใช 
ภาคบังคับ (normative) และอาจดําเนินการไดในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับคุณลักษณะของ
สภาพแวดลอมของการทําใหเกิดผล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ส่ิงนี้เปนจริงตามมาตรฐานการถายโอน ซ่ึง
โดยธรรมชาติของการถายโอนขึ้นอยูกับประเภทขอมูล  เอนทิตีในเซตการถายโอนอาจเปนเพียง
ความสัมพันธอยางตรงไปตรงมากับคลาสพื้นฐานในมาตรฐานสากลฉบับนี้ ในที่นั้น เอนทิตีอาจ
เปนเพียงขอมูลของรูปแบบทางการแสดงผลเทานั้น  ในหลายบริเวณที่ความสามารถของการแทนที่
ซ่ึงเปนประโยชนถูกตรวจสอบในอนุมาตรา (subclause) ถูกเชื่อมสัมพันธกับคลาส โดยดูเหมือนวา
จะไดรับประโยชนจากเทคนิคนี้ 

ขอสมมุติฐานนี้ตองยึดมั่นอยางเขมงวดกับอรรถศาสตรของการกําหนดคลาสยอยในลักษณะของ
เปนประเภทของลําดับชั้น (“is type of” hierarchy)  แตละการอินสแตนสของคลาสตองเปนสมาชิก
ของทั้งหมดของเซตที่ถูกกําหนดโดยอาศัยอรรถศาสตรของซูเปอรไทป (supertype) ของคลาสนั้น  
ดังนั้น เราสามารถกําหนด “Circle” (รูปวงกลม) ใหเปนประเภทยอย (subtype) ของ “Ellipse”  
(รูปวงรี) แตไมใชกําหนดใหรูปวงรีเปนประเภทยอยของรูปวงกลม แมวาสิ่งนี้ขัดแยงกับความรูสึก
นึกคิดในใจกับเรื่องที่วา ประเภทยอย (subtype) ซับซอนมากกวาซูเปอรไทป (supertype) ของ
ประเภทยอย  

5.2 การจัดระบบ (Organization) 

มาตราในเอกสารนี้ถูกจัดระบบในลักษณะของแพคเกจ UML  แพคเกจคือ เซตของประเภทและ
อินเตอรเฟสที่สัมพันธกัน ซ่ึงจัดรูปแบบองคประกอบของการออกแบบระบบซอฟทแวรที่ชัดเจน 
โดยทั่วไป แพคเกจไมไดจัดรูปแบบของระบบอยางครบสมบูรณ เนื่องจากแพคเกจรองขอบริการที่
จัดเตรียมไวโดยแพคเกจอื่นในระบบ  เมื่อแพคเกจหนึ่งที่ทํางานในลักษณะลูกขาย (client) เรียกใช
บริการจากแพคเกจอื่นที่ทํางานในลักษณะของแมขาย (server) เพื่อตอบสนองการบริการที่ตองการ 
ฉะนั้นสามารถกลาวไดวาแพคเกจลูกขาย (client package) ขึ้นอยูกับแพคเกจแมขาย (server 
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package)  การพึ่งพิงกัน (dependency) นี้เกิดขึ้นเมื่อคลาสของวัตถุในแพคเกจเขาถึงวัตถุอ่ืนที่
กําหนดในแพคเกจแมขาย เนื่องจากการพึ่งพิงจะไมพบบอยนักในสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
เรขาคณิตที่มีลูกขายหรือแมขายบริสุทธ์ิ สเตอริโอไทป (stereotypes) เหลานี้ไมไดถูกนํามาใชใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้  เนื่องจากคลาสที่พึ่งพิงกัน (dependent classes) สัมพันธกับแมขายของ 
กลุมคลาสที่พึ่งพิงกันผานการเชื่อมสัมพันธที่มีการสงผานการรองขอ คลาสของวัตถุที่พึ่งพิงกัน
สวนใหญจัดสรางจากการเชื่อมสัมพันธระหวางคลาสของวัตถุ  แตละการพึ่งพิงระหวางวัตถุตางๆ 
ในแพคเกจที่แตกตางกันตองสะทอนใหเห็นการพึ่งพิงกันของแพคเกจ (package dependency)   
การพึ่งพิงของแพคเกจนี้ถูกแสดงในแผนภาพของแพคเกจ (package diagrams) โดยใชสัญกรณแบบ
กราฟก ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยางการพึ่งพงิของแพคเกจใน UML (UML example package dependency) 

เนื่องจากความสัมพันธลักษณะลูกขาย-แมขาย (client-server relation) การพึ่งพิงกันระหวางแพคเกจ 
(inter-package dependencies) กําหนดเกณฑสําหรับผังเคารางการประยุกตที่ใชการได  ผังเคาราง
การประยุกตที่ประกอบดวยการทําใหเกิดผลของแพคเกจใดๆ ถูกกําหนดจากมาตรฐานสากลฉบับนี้
จะประกอบดวยการทําใหเกิดผลทั้งหมดของการพึ่งพิงของแพคเกจ 

ตารางที่ 6 สรุปแพคเกจที่ถูกระบุในมาตรฐานสากลฉบับนี้  แพคเกจในมาตรา 6 และ 7 เปน 
ภาคบังคับ (normative)  ตารางนี้แสดงองคประกอบของเรขาคณิตและโทโปโลยีของผังเคารางการ
ประยุกต ซ่ึงสามารถกอรูปพื้นฐานของอินเตอรเฟสภายนอกสําหรับระบบอนุโลม (compliant 
systems)  แพคเกจที่เพิ่มเติมถูกอางอิงจากมาตรฐานฉบับอ่ืนๆ เชน แพคเกจ “Spatial referencing by 
Coordinates” จาก ISO 19111 และแพคเกจ “Basic Types” จาก ISO TS 19103  ในที่นี้ แพคเกจถูก
แสดงซ้ําเพื่อขยายความจําเปนใหเห็นภาพที่ชดัเจนและสมบูรณของผังเคารางเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
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ตารางที่ 6  แพคเกจและคลาส (Package and classes) 

หมายเลขมาตรา
(Clause number) 

ชื่อแพคเกจ  
(Package Name) 

กลุมคลาสหลักท่ีถูกรวมไว 
(Major classes included) 

6 Geometry  Geometry classes  
6.2 Geometry root  root classes for geometry  
6.3 Geometric primitive  geometric primitives  
6.4 Coordinate geometry  coordinate geometry classes  
6.5 Geometric aggregates  aggregates  
6.6 Geometric complex  geometric complexes and composites  
7 Topology  topology classes  
7.2 Topology root  root classes for topology  
7.3 Topological primitive  Topological primitives  
7.4 Topological complex  Topological complexes  

ภาพที่ 3 แสดงแพคเกจใบ (leaf packages) สําหรับมาตราภาคบังคับของมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

 

 

ภาพที ่3 มาตราภาคบังคบัในรูปของ UML แสดงการพึง่พิงของแพคเกจ  
(Normative clause as UML package dependencies) 
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หมายเหตุ ตัวอยางในเอกสารถูกกําหนดในที่ซึ่งเหมาะสมมากที่สุดเพื่อทําความเขาใจรายการตางๆ ใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ และ เชนนี้ บอยครั้งถูกใชอางอิงไปยังรายการอื่นที่จะอภิปรายถึงภายหลังในเอกสารฉบับนี้ 
ตัวอยางเชน การอภิปรายเกี่ยวกับคลาส GM_Envelope รวมถึงการอางอิงไปยังคลาส GM_LineString  ในกรณี
สวนใหญ สิ่งนี้ไมกอใหเกิดความสับสน เพราะรายการ (ประเภท การปฏิบัติการ หรือขอมูลอรรถาธิบาย) ของการ
อางอิงถึงเปนคุณคาเชิงอรรถศาสตรและสมนัยอยางใกลเคียงกับคําศัพทที่ใชโดยทั่วไป  ถาผูอานมีความสับสน มี
ขอแนะนําคือ ใหอานเนื้อหาทั้งหมดกอนโดยขามตัวอยางเพื่อใหเห็นภาพรวมกอน และแลวจึงกลับมาอานอีกครั้ง
อยางระมัดระวัง พรอมกับตัวอยาง 

5.3 คํายอ (Abbreviated terms) 

คํายอ คําเต็ม ภาษาไทย 
ATS  Abstract test suite  ชุดทดสอบนามธรรม 
API  Application program interface  อินเตอรเฟสโปรแกรมประยกุต 
C++  Programming language based on C with 

object-oriented extensions  
ภาษาการเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานภาษา 
C ใชกับสวนขยายภาษาเชิงวตัถุ 

LISP  Programming language based on LISt 
Processing. The standard is called 
Common LISP.  

ภาษาการเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานภาษา 
LISt Processing  มาตรฐานจะเรียกวา 
Common LISP 

MBR  Minimum Bounding Region  ขอบเขตครอบคลุมนอยที่สุด 
OCL  Object Constraint Language  OCL 
SQL 3  Common name for SQL 99 during its 

development  
ชื่อโดยทั่วไปของ SQL 99 ในระหวางการ
พัฒนา 

SQL 99  The SQL language specification adopted 
in 1999, which includes object-oriented 
data-type extension mechanisms  

คุณลักษณะเฉพาะ SQL ที่ถูกนําไปใชงาน
ในป ค.ศ. 1999 ซ่ึงรวมกลไกสวนขยาย
ของประเภทขอมูลเชิงวัตถุ 

TIN  Triangulated Irregular Network  โครงขายสามเหลี่ยมดานไมเทา 
UML  Unified Modelling Language  UML 
2D  2-dimensional  2 มิติ 
3D  3-dimensional  3 มิติ 
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6 แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 

6.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

กลุมแพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) (ภาพที่ 4) ประกอบดวยคลาสตางๆ สําหรับรูป
เรขาคณิตที่มีพิกัด  คลาสเหลานี้ทั้งหมดสืบทอดทางเลือกการเชื่อมสัมพันธกับระบบพิกัดอางอิง
ผานคลาสราก (root class) GM_Object  ตําแหนงทิศทางทั้งหมดแสดงออกผานอินเตอรเฟสที่
กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ควรอยูในระบบพิกัดอางอิงของวัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกเรียกใช  
สมาชิกทั้งหมดของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (geometric complex) สวนประกอบทางเรขาคณิต 
(geometric composite) หรือการรวมกลุมทางเรขาคณิต (geometric aggregation) ควรถูกเชื่อม
สัมพันธกับระบบพิกัดอางอิงที่เหมือนกัน  เมื่อการอินสแตนสของคลาส GM_Object เปนการ
รวมกลุมคุณสมบัติจากคลาส GM_Object อ่ืนๆ (เชน คลาส GM_Aggregate หรือคลาส 
GM_Complex) ซ่ึงมีการระบุระบบพิกัดอางอิงแลว พื้นฐานเรื่องนี้ถูกสันนิษฐานไวกอนวาระบบ
พิกัดอางอิงจะเหมือนกัน เวนแตระบุเปนอยางอื่น 

แพคเกจทางเรขาคณิตมีแพคเกจภายในมากมายซึ่งแยกวัตถุทางเรขาคณิตแบบปฐมฐาน (primitive 
geometric objects) วัตถุทางเรขาคณิตแบบรวมกลุม (aggregate geometric objects) และวัตถุทาง
เรขาคณิตแบบเชิงซอน (complexes geometric objects) ซ่ึงมีโครงสรางภายในซับซอนมากกวา 
การรวมกลุมแบบงายๆ  ภาพที่ 4 แสดงสภาวะการพึ่งพิง (dependencies) ระหวางกลุมแพคเกจของ
เรขาคณิต รวมทั้งรายการของคลาสของแตละแพคเกจ 

ภาพที่ 5 แสดงคลาสพื้นฐานที่ถูกกําหนดไวในแพคเกจของเรขาคณิต  วัตถุใดๆ ซ่ึงสืบทอด
อรรถศาสตรของคลาส GM_Object แสดงในลักษณะเซตของตําแหนงทิศทาง  พฤติกรรมของวัตถุ
จะถูกกําหนดโดยตําแหนงทิศทางซึ่งบรรจุอยูในวัตถุ  วัตถุภายใตคลาส GM_Primitive จะถูกเปด 
โดยที่วัตถุตางๆ จะไมบรรจุดวยจุดขอบเขตของวัตถุ เสนโคงจะไมบรรจุดวยจุดสิ้นสุด พื้นผิวจะไม
บรรจุดวยขอบเขตเสนโคงของวัตถุ และรูปทรงตันจะไมบรรจุดวยขอบเขตพื้นผิวของวัตถุ  วัตถุ
ภายใตคลาส GM_Complex จะถูกปดคลุม โดยที่วัตถุตางๆ จะบรรจุดวยจุดขอบเขตของวัตถุ  ส่ิงนี้
กอใหเกิดความคลุมเครือขึ้น การแสดงผลของเสนในรูปแบบปฐมฐานตองอางอิงจุดสิ้นสุดของเสน 
แตจะไมบรรจุดวยจุดทั้งหมดในรูปของเซตของตําแหนงทิศทาง  การแสดงผลของเสนในรูปแบบ
ซับซอนจะอางอิงจุดส้ินสุดของเสนเชนกันและจะบรรจุจุดทั้งหมดในรูปของเซตของตําแหนง
ทิศทาง  ส่ิงนี้หมายความวา การแสดงผลทางตัวเลขที่เหมือนกันจะมีความหมายที่แตกตางกัน
เล็กนอยขึ้นอยูกับวาเสนที่เขาถึงนั้นเปนรูปแบบปฐมฐานหรือรูปแบบเชิงซอน 
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ความแตกตางของอรรถศาสตรนี้เปนความผิดปกติ (striking) สวนใหญในคลาส GM_CompositeCurve  
เสนโคงประกอบ (Composite curves) ถูกใชเพื่อแสดงรูปลักษณของรูปเรขาคณิตที่ถูกแสดงใน
ลักษณะของรูปปฐมฐานทางเสนโคง (curve primitives)  จากมุมมองทางการแผนที่ เสนโคง
องคประกอบและเสนโคงจะไมแตกตางกัน จากมุมมองทางโทโปโลยี การแสดงผลของเสนโคง
และเสนโคงประกอบจะแตกตางกัน  ความแตกตางปรากฏในแผนภาพการสืบทอด (inheritance 
diagram) (ภาพที่ 5) ในลักษณะของรูปแบบความสัมพันธของการสืบทอด (inheritance 
relationship) ระหวางคลาส GM_CompositeCurve และคลาส GM_OrientableCurve  อรรถศาสตร 
หลักของคลาส GM_CompositeCurve (ดูหัวขอ 6.6.5) เปนคลาส GM_Object แบบปด แตคลาส 
GM_CompositeCurve อาจแสดงเปนคลาส GM_Object แบบเปดภายใตการปฏิบัติการของคลาส 
GM_Primitive (ดูหัวขอ 6.3.10)  โพรโทคอลของอินเตอรเฟส (Interface protocols) ขึ้นอยูกับ
รายละเอียดทางโทโปโลยีของวัตถุนี้ จะตองแบงแยกใหชัดเจนวาวัตถุนั้นสืบทอดมาจากคลาส 
GM_Primitive หรือคลาส GM_Complex ที่การแบงแยกเกิดขึ้นในลําดับแรก  แมวาโพรโทคอล
เหลานี้ ถูกสืบทอดจากการปฏิบัติการที่ เหมือนกันซึ่งถูกกําหนดในระดับคลาส  GM_Object  
โพรโทคอลเหลานี้จะแสดงผลที่แตกตางกันขึ้นอยูกับกิ่งกาน (branch) ของตนไมการสืบทอด 
(inheritance tree) จากโพรโทคอลซึ่งมีความหมายตามเงื่อนไขของการสืบทอด  โพรไฟลของ 
ตัวสรางสําหรับการทําใหเกิดผลถูกนํามาพิจารณาในการคํานวณและใชกลไกแทน  (proxy 
mechanism) สําหรับความสัมพันธของการทําใหเกิดผล (realization relationships) ซ่ึงเปนสาเหตุให
ความหมายไมตรงกัน  กระบวนงาน (procedure) ดังกลาวจะสําคัญมากในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ (object-oriented programming) และฐานขอมูลในระบบซึ่งไมยอมใหมกีารสืบทอดแบบหลาย
ชุด (multiple inheritance) หรือตั้งสมมุติฐานอยางจํากัดเกี่ยวกับวิธีการยึดเหนี่ยว (method binding) 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-48 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

 

ภาพที่ 4  แพคเกจทางเรขาคณิต: สารบัญของคลาสและการพึ่งพงิภายในแพคเกจทางเรขาคณิต
(Geometry package: Class content and internal dependencies) 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-49 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

 
ภาพที่ 5  กลุมคลาสพื้นฐานทางเรขาคณติกับความสัมพนัธแบบเฉพาะ  

(Geometry basic classes with specialization relations) 

6.2 แพคเกจรากทางเรขาคณิต (Geometry root package) 

6.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

วัตถุทางเรขาคณิตจะเปนการจัดหมูของรูปเรขาคณิตที่มีพิกัดและระบบพิกัดอางอิง  ในการ
ปฏิบัติการ การคํานวณทางเรขาคณิตทั้งหมดจะถูกดําเนินการในระบบพิกัดอางอิงของวัตถุทาง
เรขาคณิตที่เขาถึงลําดับแรก ซ่ึงโดยปกติคือวัตถุที่ถูกเรียกใชโดยอาศัยการปฏิบัติการ  วัตถุที่ถูก
สงคืน (Returned objects) จะอยูในระบบพิกัดอางอิงที่ใชในการคํานวณ เวนแตระบุใหเปนระบบ
อ่ื น   
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โพรโทคอลของอินเตอรเฟส ซ่ึงถูกกําหนดในเนื้อหาสวนนี้เปนพื้นฐานของทฤษฎีเซต (set theory)  
โดยทั่วไป  วัตถุทางเรขาคณิตเปนเซตของจุดทางเรขาคณิตที่ ถูกแสดงโดย  DirectPosition  
(ดูหัวขอ 6.4.1) การสรางกรณีตัวอยางเชิงวัตถุ (Object instantiations) ของวัตถุทางเรขาคณิตคือ 
คลาส GM_Objects  การสรางกรณีตัวอยางเชิงวัตถุของจุดทางเรขาคณิตคือ DirectPosition เมื่อจุด
ทางเรขาคณิตถูกใชในรูปของคา (value)  การปฏิบัติการทางทฤษฎีของเซตทั่วไปที่ถูกกําหนดใน
ระดับของคลาส GM_Objects แสดงความแตกตางเพิ่มเติมในระดับลําดับชั้นของคลาส (class 
hierarchy) ซ่ึงขึ้นอยูกับวามีหรือไมมีขอบเขต  DirectPositions ถูกรวมอยูในรูปของสมาชิกของเซต  
ประเภทยอย (subtypes) ของคลาส GM_Primitive ไมประกอบดวยขอบเขตของจุด ในขณะที่
ประเภทยอยของคลาส GM_Complex ประกอบดวยขอบเขตของจุด 

คลาส GM_Objects และคลาส GM_Primitive เปนนามธรรมบริสุทธิ์ (purely abstract) ในความ 
เปนเหตุเปนผลซึ่งไมมีวัตถุหรือโครงสรางขอมูลจากผังเคารางการประยุกตที่สามารถอินสแตนสได
โดยตรงจากผังเคารางการประยุกต  การอินสแตนสคลาสเหลานี้ตองเปนการอินสแตนสของวัตถุ
ของประเภทยอยที่มิใชนามธรรม (non-abstract subtypes) ของวัตถุ เชน คลาส GM_Point คลาส 
GM_Curve และคลาส GM_Surface  ส่ิงนี้มิใชปญหาสําหรับคลาส GM_Complex ซ่ึงสามารถทํา
การอินสแตนสไดโดยตรงจากผังเคารางการประยุกต และไมตองทําการอินสแตนสของวัตถุของ
ประเภทยอยที่มิใชนามธรรม (non-abstract subtypes) ของคลาส GM_Composite แมวา คลาส 
GM_Complex ไมใช เปนการทําให เกิดผลอยางชัดเจนตามเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้  
ส่ิงนี้จะใชไดกับผังเคารางการประยุกตที่รวมคลาสรูปธรรม (concrete class) ซ่ึงเรียกวา  
“คลาส GM_Complex” ในคลังของคลาส (class library) ตามการไดตามมาตรฐานในเอกสาร
มาตรฐานสากลฉบับนี้  การเรียกคืน (recall) ชื่อปริภูมิ (name space) ในผังเคารางการประยุกตอาจ
แตกตางจากรูปแบบมาตรฐาน และความผิดพลาดทางตรรกศาสตรของชื่อเหลานี้ถูกยอมรับอยาง
สมเหตุสมผล  ส่ิงนี้มิใชปญหาสําหรับคลาสนามธรรมภายในมาตรฐานสากลฉบับนี้  ในทาง
ตรรกศาสตรคลาสเหลานี้ไมสามารถนําไปใชทําใหเกิดผลไดทันที  ตัวสราง (Constructor) เกี่ยวกับ
คลาสเหลานี้เปนผลที่เกิดมาจากการอินสแตนสของคลาสยอยรูปธรรม (concrete subclasses) ของ
ประเภทเหลานี้ ซ่ึงไมใชการอินสแตนสทางตรรกศาสตรโดยตรงของประเภทเชิงนามธรรม 
(abstract type) 

เร่ืองนี้เปนการแปลความหมายเฉพาะเชิงนามธรรม (“abstract”) มากกวาการใชงานโดยทั่วๆ ไปใน 
UML แตในที่นี้ เร่ืองนี้เหมาะสมสําหรับใชเปนแนวทางสําหรับนักพัฒนาผังเคารางการประยุกต 
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6.2.2 GM_Object 

6.2.2.1 อรรถศาสตร (Semantics)  

คลาส GM_Object (ภาพที่ 6) เปนคลาสราก (root class) ของอนุกรมวิธานวัตถุทางเรขาคณิต 
(geometric object taxonomy) และสนับสนุนอินเตอรเฟสปกติใหกับวัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกอางอิง
ทางภูมิศาสตรทั้งหมด  การอินสแตนสจากคลาส GM_Object คือเซตของตําแหนงทิศทางใน 
ระบบพิกัดอางอิงที่เฉพาะ  คลาส GM_Object สามารถพิจารณาในรูปของเซตอนันตของจุดซ่ึง
สอดคลองกับเซตการปฏิบัติการของอินเตอร เฟสสําหรับเซตของตํ าแหนงทิศทาง  คือ 
TransfiniteSet<DirectPosition>  เนื่องจากคลาสที่รวบรวมแบบอนันตไมสามารถถูกทําใหเกิดผลได
โดยตรง การทดสอบแบบบูลีน (Boolean test) สําหรับการเปนเซตยอย (inclusion) อาจถูกจัดเตรียม
ไวโดยอินเตอรเฟสของคลาส GM_Object  ในมาตรฐานสากลฉบับนี้เนนเรื่องของคลาสทาง
เรขาคณิตแบบเวกเตอร (vector geometry classes) แตงานในอนาคตอาจใชคลาส GM_Object  
ในรูปของคลาสราก (root class) โดยไมตองทําการดัดแปลง 

หมายเหตุ ในรูปของประเภท (type) คลาส GM_Object ไมมีสภาวะโดยปริยายหรือการแสดงคาที่ถูกกําหนดไว
อยางชัดเจนในรูปของประเภทขอมูล (data type)  คลาสยอย (subclasses) ของคลาส GM_Object ที่ถูกอินสแตนสจะ
มีสภาวะโดยปริยายหรือการแสดงคาที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในรูปของประเภทขอมูล (data type) 

6.2.2.2 mbRegion  

ในที่นี้การปฏิบัติการ  “mbRegion” ถูกรวมเขาไว เฉพาะในรูปของอินเตอร เฟส  ในขณะที่ 
การประยุกตใชงานที่แตกตางกันอาจเลือกใชวิธีการในการทําใหเกิดผลแตกตางกัน  การปฏิบัติการ 
“mbRegion” สงคืนบริเวณ (region) ในระบบพิกัดอางอิงซึ่งประกอบดวยคลาส GM_Object นี้  โดย
ปริยาย (default) ของการปฏิบัติการ “mbRegion” สงคืนการอินสแตนสของประเภทยอยของคลาส 
GM_Object ที่เหมาะสม ซ่ึงแสดงเซตเชิงพื้นที่ ที่เหมือนกันซ่ึงไดรับจากตัวปฏิบัติการ 
“GM_Object::envelope”  การใชงานสวนใหญของการปฏิบัติการ  “mbRegion” จะสนับสนุน 
วิธีการดัชนี (indexing methods) ที่ซ่ึงใชอาณาเขตมากกวา minimum bounding rectangles  
(MBR หรือ enveloped) 

GM_Object::mbRegion()   :   GM_Object 

การปฏิบัติการ  “mbRegion” ไมไดจํ ากัดคลาส  GM_Object ที่ ถูกสงคืนจากการคงอยูของ 
การแสดงผลทางเรขาคณิตแบบไมใชเวกเตอร (non-vector geometric representation) แมวาประเภท 
(types) เหลานี้ไมถูกกําหนดอยูในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 
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6.2.2.3 representativePoint  

ในที่นี้ การปฏิบัติการ “representativePoint” ถูกรวมเขาไวเฉพาะในรูปของอินเตอรเฟส ซ่ึงอาจถูก
ทํ า ให เ กิ ดผลด ว ยวิ ธี ต า งๆ  กัน   การปฏิบั ติ ก าร  “representativePoint” ส งคืนค าของจุ ด 
(DirectPosition) ซ่ึงถูกรับประกันวาอยูบนคลาส  GM_Object นี้  ตรรกศาสตรโดยปริยายใช 
DirectPosition ของจุดที่ถูกสงคืนโดยการปฏิบัติการ “GM_Object::centroid” ถาจุดนั้นอยูบนวัตถุ 

GM_Object::representativePoint()   :   DirectPosition 

การใชรูปแบบอื่นของการปฏิบัติการ “representativePoint” อาจเปนการวางตําแหนง (placement) 
ของปาย (labels) ในระบบโดยอาศัยการแสดงผลทางกราฟก การกําหนดการวางตําแหนงสําหรับ
ประเภทและสัญลักษณอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

 
ภาพที่ 6  GM_Object 
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6.2.2.4 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” จะสงคืนเซตจํากัดของคลาส GM_Objects ที่ประกอบดวยตําแหนง
ทิศทางทั้งหมดบนขอบเขตของคลาส GM_Objects นี้  การรวบรวมวัตถุเหลานี้อาจมีโครงสราง
ภายในเพิ่มเติมในที่ที่เหมาะสม และอาจถูกแสดงในรูปของคลาสยอยของประเภทขอมูล (datatype) 
คือ คลาส GM_Boundary ซ่ึงเปนประเภทยอย (subtype) ของคลาส GM_Complex  เซตจํากัดของ
คลาส GM_Objects ที่ถูกสงคืนอาจอยูในระบบพิกัดอางอิงที่เหมือนกับคลาส GM_Objects นี้  ถา
คลาส GM_Objects อยูในรูปคลาส GM_Complex แลว ขอบเขตของคลาส GM_Objects ที่ถูกสงคืน
อาจอยูในลักษณะที่ เหมือนกับคลาส  GM_Complex  ถาคลาส  GM_Objects ไมอยูในคลาส 
GM_Complex ใดๆ แลว ขอบเขตของคลาส GM_Objects ที่ถูกสงคืนอาจถูกจัดสรางใหสอดคลอง
โดยการปฏิบัติการ 

GM_Object::boundary()   :   GM_Boundary 

การจัดระบบของเซตที่ถูกสงคืนขึ้นอยูกับประเภทของคลาส GM_Objects  แตละคลาสยอยของ
คลาส GM_Object ถูกอธิบายไวดานลาง  ที่บัญญัติการจัดระบบของเซตขอบเขตของคลาส 
GM_Objects ที่ครบสมบูรณมากกวา 

สมาชิกของขอบเขตอาจมีมิตินอยกวาสมาชิกของขอบเขตตนฉบับ 

-- all objects in the boundary are of at least 1 dimension smaller 

-- than the originalGM_Object: 

 boundary→select(dimension) <= self.dimension – 1 

6.2.2.5 closure 

การปฏิบัติการ “closure” จะสงคืนเซตจํากัดของคลาส GM_Objects ที่ประกอบดวยจุดทั้งหมดบน
ขอบเขตของคลาส GM_Objects นี้ และวัตถุนี้ (ยูเนียนของวัตถุและขอบเขตของวัตถุ)  การเก็บ
รวบรวมวัตถุเหลานี้อาจมีโครงสรางภายในเพิ่มเติมในที่ที่ เหมาะสม   เซตจํากัดของคลาส 
GM_Objects ที่ถูกสงคืนอาจอยูในระบบพิกัดอางอิงที่เหมือนกับคลาส GM_Objects นี้  ถาคลาส 
GM_Objects อยูในคลาส GM_Complex แลว ขอบเขตของคลาส GM_Objects ที่ถูกสงคืนอาจอยู
ในลักษณะที่เหมือนกับคลาส GM_Complex  ถาคลาส GM_Objects ไมอยูในคลาส GM_Complex 
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ใดๆ แลว ขอบเขตของคลาส  GM_Objects ที่ถูกสงคืนอาจถูกจัดสรางใหสอดคลองโดยการ
ปฏิบัติการ 

GM_Object::closure()   :   GM_Complex 

6.2.2.6 isSimple 

การปฏิบัติการ “isSimple” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส GM_Object นี้ ไมมีจุดภายในของ 
การซอนทับกันเอง  (self-intersection) หรือสัมผัสกันเอง  (self-tangency)  ในรูปนัยนิยมทาง
คณิตศาสตร (mathematical formalisms) ส่ิงนี้หมายความวา ทุกๆ จุดอยูพื้นที่ภายใน (interior) ของ
วัตถุตองมีความใกลเคียงทางเมตริก (metric neighborhood) ที่มีการซอนทับกับวัตถุที่มีสมสัณฐาน 
(isomorphic) กับทรงกลม n มิติ เมื่อ n คือ มิติของคลาส GM_Object นี้ 

GM_Object::isSimple() : Boolean 

เนื่องจากพิกัดทางเรขาคณิตสวนใหญถูกนํามาแสดงผล ไมวาทางตรงหรือทางออมโดยฟงกชันจาก
บริเวณในปริภูมิแบบยูคลิดของมิติทางโทโปโลยีของพิกัดทางเรขาคณิต การทดสอบอยางงายที่สุด
สําหรับภาวะเชิงเดี่ยว (simplicity) ที่ตองการซึ่งฟงกชันที่มีอยูคือแบบ 1 ตอ 1 และแบบความ
ตอเนื่องในสองทิศทาง (bicontinuous)  ฟงกชันนี้คือ สมสัณฐานทางโทโปโลยี (topological 
isomorphism)  การทดสอบนี้ไมสามารถนําไปใชกับวัตถุรูปปดคลุม (“closed” objects) (ซ่ึงคือวัตถุ
ที่มีการปฏิบัติการ “isCycle” ที่สงคืนคา TRUE) 

ในขณะที่คลาส GM_Complexes อาจประกอบดวยคลาส GM_Objects แบบปกติ  คลาส GM_Objects 
แบบไมปกติ นิยมถูกใชในเซตขอมูลแบบ “spaghetti” 

หมายเหตุ “Spaghetti” คือ คําศัพทไมสุภาพ (pejorative) ที่ตามปกติบงช้ีถึงระดับที่ไมถูกยอมรับของความไม
ปกติทางเรขาคณิตและความไมคงเสนคงวาในขอมูล ซึ่งตองถูกทําใหเปนระเบียบ (“cleaned”) กอนการใชงานซึ่ง
ตองดําเนินงานกับ “Spaghetti” กอน  ความไมคงเสนคงวาดังกลาวนี้อาจรวมถึง (แตไมเปนขอจํากัด) ประเภทที่ไม
ปกติอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด ดังตอไปนี้  

1) Undershot line คือเสนที่ควรตัดกัน แตไมตัดกันทําใหเกิดชองวางเล็กๆ ระหวางเสนและจุดตัด  สิ่งนี้
บอยครั้งเปนความยุงยากในการแบงแยกความแตกตางจากสิ่งที่เปนจริงที่เกือบจะผิดพลาดระหวาง
รูปลักษณ (เชน ถนนถูกแยกจากเสนตรงอื่นโดยอาศัยกําแพงที่มีความหนาของอิฐหนึ่งกอน)  ปญหานี้
ยุงยากอยางยิ่งในการจัดการเมื่อเกิด undershoot ตกอยูใกลกับขอบเขตของพื้นผิวหรือโพลีกอน (surface 
or polygon boundary) สิ่งนี้บงช้ีถึงการนําเขาขอมูลดวยการดิจิไตสในระดับมาตราสวนเล็กและเกิด
ขอผิดพลาดในการเชื่อมตอ (“snap”) จุดสิ้นสุดของเสน 
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2) Overshot line คือเสนที่ควรตัดกันและสิ้นสุด ณ เสนอื่นแตเลยออกไป ทําใหเกิดเสนสั้นๆ เกินออกไป
ทางดานไกลของจุดตัด  สิ่งนี้บงช้ีถึงการนําเขาขอมูลดวยการดิจิไตสในระดับมาตราสวนเล็กและ
พยายามเชื่อมตอ (“snap”) โดยสายตาไปหาจุดสิ้นสุดของเสน 

3) End loop คือ เสนที่ควรตัดกันและสิ้นสุด ณ เสนอื่น แตเลยออกไปไกลและแลวยอนกลับ กอใหเกิด
วงรอบเล็กๆ ในอีกดานของจุดตัด  สิ่งนี้บงช้ีถึงการนําเขาขอมูลดวยการดิจิไตสในระดับมาตราสวนเล็ก
และการเชื่อมตอ (“snap”) เสนหลังจากทําการนําเขาเสนแบบ overshot 

4) Sliver และ Gaps เปนเสนหลายเสนที่ควรแสดงรูปทางเรขาคณิตที่เหมือนกัน แตไมซอนทับกันสนิท ทํา
ใหเกิดพื้นที่ของการซอนทับระหวางขอบเขตของพื้นผิวทั้งสอง (slivers) และชองวางระหวางขอบเขต
ทั้งสอง (gaps)  ปญหานี้จะยุงยากมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ของรูปแบบทางน้ําประสานสาย 
(braided streams) โดยที่รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจริงของรูปลักษณเหมือนกับ slivers และ gaps ของ 
การดิจิไตสแบบไมประณีต  สิ่งนี้บงช้ีที่มาของแหลงขอมูลหลายแหลงของขอมูลที่เหมือนกัน ซึ่งถูก
รวมเขาไวดวยกัน (แตไมมีการปรับแกใหถูกตองเหลือเพียงหนึ่งเดียว) ในฐานขอมูลเดียว 

ปญหาอยางแทจริงเกี่ยวกับ “spaghetti” เกิดมาจากการใชการสืบคน (โดยตนเองหรืออัตโนมัติ) เพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดเพิ่มขึ้น แตเปนความผิดพลาดจริงที่แตกตาง  ส่ิงนี้เปนประเด็นคุณภาพที่สําคัญ
สําหรับเรขาคณิต 

6.2.2.7 isCycle 

การปฏิบัติการ “isCycle” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส GM_Object นี้มีขอบเขตวาง (empty 
boundary) หลังจากการทําใหงายทางโทโปโลยี (topological simplification) (การขจัดการซอนทับ
ระหวางองคประกอบในการรวมกลุมที่มิใชโครงสราง เชน คลาสยอยของคลาส GM_Aggregate)  
เงื่อนไขนี้เปนทางเลือกอางอิงถึงการเปน “closed” ในลักษณะของ “closed curve”  ส่ิงนี้กอใหเกิด
ความสับสนบางอยางเนื่องจากมีความแตกตางสองประการและความไมสอดคลองของคํานิยาม
สําหรับคําศัพท “closed”  การใชคําศัพทวงรอบ (cycle) พบนอยกวา (โดยท่ัวไปใชเฉพาะสาขาวิชา
โทโปโลยีทางพีชคณิต) แตทําใหเกิดความสับสนนอยกวา  ส่ิงสําคัญ วัตถุเปนวงรอบถาวัตถุนั้น 
สมสัณฐาน (isomorphic) กับวัตถุทางเรขาคณิต ซ่ึงเปนขอบเขตของบริเวณ (region) ในบางสวน
ของปริภูมิแบบยุคลิด ดังนั้น จุดคือวงรอบในขณะที่ขอบเขตของจุดไมมี (empty)  เสนโคงเปน
วงรอบ (cycle) ถาเสนโคงสมสัณฐานกับวงกลม (circle) (มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน)  
พื้นผิวเปนวงรอบถาพื้นผิวสมสัณฐานกับพื้นผิวของรูปทรงกลม (sphere) หรือ รูปทรงหวงยาง 
(torus)  รูปทรงตัน (solid) ที่มีขนาดจํากัด ในปริภูมิ 3 มิติ ไมเปนวงรอบ (cycle) 

GM_Object::isCycle()   :   Boolean 
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ตัวอยาง OCL ดานลางใชตัวปฏิบัติการทางขอบเขต (boundary operator) เพื่อสรางคลาส GM_Object แลว 
และทดสอบสําหรับเซตวาง (empty set) โดยอาศัยตัวปฏิบัติการ TransfiniteSet<DirectPosition>::isEmpty() 

GM_Object: 
isCycle() = boundary().isEmpty()  

6.2.2.8 distance 

การปฏิบัติการ “distance” จะสงคืนระยะทางระหวางคลาส GM_Object นี้ และคลาส GM_Object 
อ่ืน  ระยะทางนี้ถูกกําหนดใหมีคาขอบเขตต่ํากวาสูงสุดของเซตของระยะทางระหวางคูทั้งหมดของ
จุด ซ่ึงรวมคูหนึ่งจากแตละคูของสองคลาส GM_Object  คา “distance” อาจเปนจํานวนที่มีคาไม
เปนลบเชื่อมสัมพันธกับหนวยของระยะทาง เชน เมตรหรือฟุตมาตรฐาน  ถามีความจําเปน วัตถุทาง
เรขาคณิตลําดับที่สองอาจตองถูกแปลงเขาสูระบบพิกัดอางอิงใหเหมือนกับวัตถุทางเรขาคณิตลําดับ
แรกกอนคํานวณระยะทาง 

GM_Object::distance(geometry : GM_Object) : Distance 

ถาวัตถุทางเรขาคณิตซอนทับกันหรือสัมผัสกัน ระยะทางระหวางวัตถุทั้งสองหางกันเทากับศูนย  
ในการทําใหเกิดผลในปจจุบันบางกรณีใชระยะที่มีคา “negative” สําหรับกรณีดังกลาว แตแนวทาง
นี้ไมคงเสนคงวาระหวางการทําใหเกิดผล หรือไมมีอยูในทางทฤษฏี 

“Distance” เปนหนึ่งในหลายประเภทของการวัดประเภทขอมูล (data type) ที่ถูกกําหนดไวใน  
ISO TS 19103 

หมายเหตุ บทบาทของระบบอางอิงในการคํานวณระยะทางเปนเรื่องสําคัญ  โดยทั่วไป มีประเภทระยะทาง
อยางนอย 3 ประเภท ซึ่งอาจถูกกําหนดระหวางจุด (และระหวางวัตถุทางเรขาคณิต) ประกอบดวย ระยะทางใน
แผนที่ (map distance) ระยะภูมิมาตรศาสตร (geodesic distance) และระยะทางในภูมิประเทศ (terrain distance)  

ระยะทางในแผนที่ (map distance) คือ ระยะทางระหวางจุดที่ถูกกําหนดโดยตําแหนงของจดุในพกิดั
เสนโครงแผนที่ (coordinate projection) (เชน บนแผนที่เมื่อนํามาตราสวนมาพิจารณา) ระยะทางใน
แผนที่ตามปกติจะมีความถูกตองสําหรับพื้นที่เล็กๆ ที่ฟงกชันมาตราสวนถูกจัดสรางอยางแมนยํา 

ระยะภูมิมาตรศาสตร (geodesic distance) คือ ความยาวของเสนโคงที่ส้ันที่สุดระหวางจุดสองจุด
ตามพื้นผิวของแบบจําลองโลกที่ถูกใชโดยระบบพิกัดอางอิง ระยะภูมิมาตรศาสตร (geodesic 
distance) ใหคาถูกตองสําหรับพื้นที่ที่ปกคลุมกวางขวางและพิจารณาความโคงของพื้นผิวโลก  
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ระยะภูมิมาตรศาสตร (geodesic distance) เปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการนํารองทางอากาศและ 
ทางทะเล แมวา ขอระมัดระวังควรแยกแยะความแตกตางระหวางเสนคงทิศทาง (rhumb line)  
(เสนโคงของมุมแบริงคงที่) และ ระยะทางเสนโคงภูมิมาตรศาสตร (geodesic curve distance) 

ระยะทางในภูมิประเทศ (terrain distance) พิจารณาความแตกตางของความสูงทางแนวดิ่ง 
(hypsography)  ระยะทางในภูมิประเทศ (terrain distance) อาศัยขอมูลจากระยะทางภูมิมาตรศาสตร 
(geodesic distance) หรือ ระยะทางในแผนที่ (map distance) 

6.2.2.9 dimension 

การปฏิบัติการ “dimension” จะสงคืนการถายทอดมิติของคลาส GM_Object นี้ ซ่ึงอาจนอยกวาหรือ
เทากับมิติของพิกัด  มิติของการรวบรวมวัตถุทางเรขาคณิตอาจเปนมิติที่ใหญที่สุดของสวนใด 
สวนหนึ่งของวัตถุ  จุดมี 0 มิติ เสนโคงมี 1 มิติ พื้นผิวมี 2 มิติ รูปทรงตันมี 3 มิติ  ในที่เฉพาะถิ่น  
มิติของวัตถุทางเรขาคณิต ณ จุดใดๆ คือ มิติของพื้นขางเคียงเฉพาะแหงของจุด ซ่ึงเปนมิติของพิกัด
พื้นที่ขางเคียงใดๆของจุด  มิติถูกกําหนดอยางชัดเจนสําหรับ DirectPositions ภายในคลาส 
GM_Object นี้  ถา DirectPosition ที่ถูกสงผานมีคาเปน NULL แลว การปฏิบัติการจะสงคืนมิติที่
เปนไปไดใหญที่สุดสําหรับ DirectPosition ใดๆ ในคลาส GM_Object นี้ 

GM_Object::dimension(point : DirectPosition = NULL) : Integer  

6.2.2.10 coordinateDimension 

การปฏิบัติการ “coordinateDimension” จะสงคืนมิติของพิกัดที่กําหนดคลาส GM_Object นี้ ซ่ึงตอง
มีคาเหมือนกับมิติของพิกัดของระบบพิกัดอางอิงสําหรับคลาส GM_Object นี้ 

GM_Object::coordinateDimension(): Integer  

6.2.2.11 maximalComplex  

ในลักษณะเซตของรูปปฐมฐาน  คลาส  GM_Complex อาจถูกประกอบดวยเซตในคลาส 
GM_Complex ที่ใหญกวา ซ่ึงอางอิงในลักษณะของรูปเชิงซอนแบบซูเปอร (“super complex”) ของ
วัตถุตนกําเนิด คลาส GM_Complex มีขนาดใหญสุด ถาไมมีรูปเชิงซอนแบบพิเศษ การปฏิบัติการ 
“maximalComplex” จะสงคืนเซตของคลาส GM_Complexes สูงสุดซ่ึงภายในมีคลาส GM_Object 
นี้บรรจุอยู 

GM_Object::maximalComplex() : Set<GM_Complex> 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-58 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

ถาผังเคารางการประยุกตที่ใชไมมีคลาส GM_Complex แลว การปฏิบัติการนี้จะสงคืนคา NULL 

หมายเหตุ ความหมายโดยทั่วไปของรูปเชิงซอนที่มีขนาดใหญสุดจะไมยอมใหมีคลาส GM_Primitive ใดๆ 
อยูในมากกวา รูปเชิงซอนที่มีขนาดใหญสุด (maximal complex) ซึ่งทําใหเกิดการรวมกลุมแบบสมบูรณ  สิ่งนี้มิใช
คาสัมบูรณและขึ้นอยูกับความหมายของการทําใหเกิดผล การเชื่อมสัมพันธระหวางคลาส GM_Primitives และ
คลาส GM_Complexes ที่มีขนาดใหญสุด ควรเปนแบบ many to many (มากตอมาก)  จากมุมมองการเขียน
โปรแกรม สิ่งนี้อาจเปนโครงสรางทางพลวัตรที่ยุงยาก (แตเปนไปได) เพื่อใหคงอยูตลอดไป แตในรูปของ 
การสืบคนแบบสถิต (static query) เฉพาะโครงสราง สิ่งนี้มีประโยชนในการสืบทอดขอมูลที่มีความซ้ําซอนนอย
สดุในการแสดงผลสองรูปแบบของวัตถุทางเรขาคณิตทางปฐมฐานที่เหมือนกัน 

6.2.2.12 transform 

การปฏิบัติการ “transform” จะสงคืนคลาส GM_Object ใหม ซ่ึงคือการแปลงพิกัด (coordinate 
transformation) ของคลาส GM_Object นี้ ดวยการสงผานระบบพิกัดอางอิงภายใตความถูกตองของ
การแปลง (transformation) 

GM_Object::transform(newCRS : SC_CRS) : GM_Object 

6.2.2.13 envelope 

การปฏิบัติการ “envelope” จะสงคืนกลองขอบเขตเล็กที่สุดสําหรับคลาส GM_Object นี้ ส่ิงนี้จะ
เปนระยะกวางของพิกัดบริเวณ (coordinate region spanning) คาตํ่าสุดและคาสูงสุดสําหรับแตละคา
พิกัดที่สอง (ordinate) ถูกใชโดย DirectPositions ในคลาส GM_Object นี้  การแสดงผลแบบงายๆ 
สําหรับ envelope ประกอบดวยสอง DirectPositions ตําแหนงทิศทางลําดับแรกประกอบดวยคา
ต่ําสุดของแตละคาพิกัดที่สอง และตําแหนงทิศทางลําดับสองประกอบดวยคาสูงสุดของแตละคา
พิกัดที่สอง  อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่สองตําแหนงนี้อยูภายนอกขอบเขตขอมูลท่ีถูกตอง (validity) 
ของระบบพิกัดอางอิงของวัตถุ  ในที่นี้ การปฏิบัติการนี้รวมเฉพาะในอินเตอรเฟส ในการประยุกต
อาจเลือกใชวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันได 

GM_Object::envelope() : GM_Envelope 

6.2.2.14 centroid 

การปฏิบัติการ “centroid” จะสงคืนจุดเซนทรอยดทางคณิตศาสตรสําหรับคลาส GM_Object นี้  ผล
ที่ไดรับไมรับประกันวาจะอยูบนวัตถุ  สําหรับการรวบรวมที่หลากหลายของรูปปฐมฐาน  
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จุดเซนทรอยดถูกพิจารณาเฉพาะวัตถุที่มีมิติใหญสุด  ตัวอยางเชน เมื่อทําการคํานวณจุดเซนทรอยด
ของพื้นผิวคาเฉลี่ยถูกนํามาถวงน้ําหนักโดยใชพื้นที่ เนื่องจากเสนโคงไมมีพื้นที่ เสนโคงจึงไม
สามารถนําพื้นที่มาคํานวณคาเฉลี่ยได 

GM_Object::centroid() : DirectPosition 

หมายเหตุ ในบางกรณีตําแหนงของจุดเซนทรอยดจะอยูนอกขอบเขตขอมูลที่สมเหตุสมผลของระบบพิกัด
อางอิงของวัตถุ แตสิ่งนี้เปนเรื่องที่ผิดปกติ เนื่องจากขอบเขตขอมูลที่สมเหตุสมผลของระบบพิกัดอางอิงสวนใหญ
คือ คอนเวกซ (convex)  ถากรณีที่ผิดปกติเหลานี้เกิดขึ้นในระหวางการทําใหเกิดผล ควรตัดสินใจปฏิบัติงานอยาง
หนึ่งอยางใดใหเหมาะสม 

6.2.2.15 convexHull 

การปฏิบัติการ “convexHull” จะสงคืนคลาส GM_Object ซ่ึงแสดงเปลือกหุมคอนเวกซ (convex 
hull) ของคลาส GM_Object นี้ 

GM_Object::convexHull() : GM_Object 

หมายเหตุ ในบางกรณีสําหรับคลาส GM_Object อาจมีบางสวนที่อยูนอกขอบเขตขอมูลที่สมเหตุสมผลของ
ระบบพิกัดอางอิงของวัตถุ แตสิ่งนี้ไมปกตินัก เนื่องจากขอบเขตขอมูลที่ถูกตอง (สมเหตุสมผล) ของระบบพิกัด
อางอิงเปนคอนเวกซ (convex)  ถากรณีที่ผิดปกติเหลานี้เกิดขึ้นในระหวางการทําใหเกิดผลควรตัดสินใจ
ปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดใหเหมาะสม 

ความโคงชัน (Convexity) ตองการใชเสน (“lines”) หรือความยาวที่ส้ันที่สุดของเสนโคง (“curves 
of shortest length”) และใชระบบพิกัดที่แตกตางอาจทําใหเกิดผลที่แตกตางของเปลือกหุมคอนเวกซ 
(convex hull) ของวัตถุ การทําใหเกิดผลแตละครั้งจะตัดสินใจเลือกใชแนวทางการแกปญหาที่
เหมาะสมกับความคลุมเครือนี้ สําหรับสองระบบพิกัดที่ถูกตอง เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) 
ของวัตถุใดในพิกัดหนึ่งจะถูกประมาณคาใกลเคียงมากโดยภาพที่ถูกแปลง (transformed image) 
ของเปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) ของวัตถุที่เหมือนกันในอีกพิกัดหนึ่ง 

6.2.2.16 buffer 

การปฏิบัติการ “buffer” จะสงคืนคลาส GM_Object ที่ประกอบดวยจุดทั้งหมดซึ่งระยะทางจาก
คลาส GM_Object นี้ นอยกวาหรือเทากับระยะทาง (“distance”) ที่ถูกสงผานในรูปของพารามิเตอร  
คลาส GM_Object ที่ถูกสงคืนมีระบบอางอิงที่เหมือนกันกับคลาส GM_Object เริ่มตน  มิติของ
คลาส GM_Object ที่ถูกสงคืนตามปกติมีมิติของพิกัดเหมือนกัน เชน การรวบรวมของคลาส 
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GM_Surfaces ในปริภูมิ 2 มิติและการรวบรวมของคลาส GM_Solids ในปริภูมิ 3 มิติ แตส่ิงนี้อาจ
เปนการประยุกตตามที่ถูกกําหนด 

GM_Object::buffer(radius : Distance) : GM_Object 

หมายเหตุ ในบางกรณีสําหรับคลาส GM_Object อาจมีบางสวนที่อยูนอกขอบเขตขอมูลที่ถูกตองของระบบ
พิกัดอางอิงของวัตถุ  ถาเกิดกรณีนี้ ในขณะทําใหเกิดผลควรตัดสินใจปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดใหเหมาะสม 

6.2.2.17 Coordinate Reference System association 

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “Coordinate Reference System::CRS” เชื่อมโยงกับคลาส 
GM_Object นี้กับระบบพิกัดอางอิงที่ใชในพิกัดของ DirectPosition ของวัตถุ  ถาการเชื่อมสัมพันธ 
(association) นี้เปนเซตวางแลว คลาส GM_Object ใช SC_CRS จากคลาส GM_Object อ่ืน ในที่ซ่ึง 
SC_CRS ถูกบรรจุอยู 

GM_Object::CRS[0,1] : SC_CRS 

หมายเหตุ ตัวอยางที่พบสวนใหญที่การเชื่อมสัมพันธ (association) สามารถเปนเซตวางคือ สมาชิกและ 
รูปเชิงซอนยอย (subcomplexes) ของคลาส GM_Complex ที่ใหญที่สุด (maximal)  คลาส GM_Complex อาจ
บรรจุ SC_CRS สําหรับทุกสมาชิกของคลาส  GM_Primitive และรูปเชิงซอนยอยของคลาส  GM_Complex  
การเชื่อมสัมพันธ (association) นี้สามารถบังคับจากคลาส GM_Complex ไปยัง SC_CRS  สิ่งนี้หมายความวา
ระบบพิกัดอางอิงของวัตถุในเซตขอมูลไมไดเก็บรายการของคลาส GM_Objects ที่ใช SC_CRS 

6.2.2.18 Operations from TransfiniteSet realization 

6.2.2.18.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส  TM_Object ทําให เกิดผลจากการปฏิบัติการดังตอไปนี้จากอินเตอร เฟส 
TransfiniteSet<DirectPosition> (ISO/TS 19103) 

6.2.2.18.2 contains 

การปฏิบัติการที่ใหคาบูลีน “contains” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส GM_Object นี้ ประกอบดวย
คลาส  GM_Object อ่ืน  หรือจุดเดี่ยวถูกกําหนดโดยพิกัด  (DirectPosition) วัตถุประสงคของ 
ตัวปฏิบัติการ (operator) คือ การอินสแตนสโดย TransfiniteSet<DirectPosition>::contains 

GM_Object::contains(pointSet : GM_Object) : Boolean // subset operator 

GM_Object::contains(point : DirectPosition) : Boolean // element containment 
  operator 
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ถาคลาส GM_Object ที่ถูกสงผาน คือ คลาส GM_Point แลว การปฏิบัติการนี้สมมูลกับการทดสอบ
สมาชิกของเซตสําหรับ DirectPosition ของจุดภายในคลาส GM_Object นี้  เนื่องจากจุดและ 
วัตถุทางเรขาคณิตอ่ืนใชบรรพบุรุษ (GM_Object) รวมกัน ส่ิงนี้ตามปกติจะไมจําเปนตองแบงแยก
ความแตกตางระหวางคอนเทนเมนตของจุด (point containment) และคอนเทนเมนตของเชต  
(set containment) สําหรับคลาส GM_Object  OCL ตอไปนี้ย้ําสัจพจนทฤษฎีเซตพื้นฐาน (basic set 
theory axioms) 

 GM_Object: 
 contains (that : GM_Object) and that.contains (other : GM_Object) implies 
  contains (other) 
 contains (that : GM_Object) and that.contains (p : DirectPosition) implies 
  contains (p) 
 contains (point : GM_Point) implies contains (point.position)  

หมายเหตุ “Contains” คือ คอนเทนเมนตทางทฤษฎีของเซตอยางเขมงวด และไมมีเงื่อนไขบังคับทางมิติ  ใน
คลาส GM_Complex จะไมมีคลาส GM_Primitive ประกอบอยูดวย เวนแต ไมนํามิติมาพิจารณา ดูหัวขอ 6.3.11.3 

6.2.2.18.3 intersects 

การปฏิบัติการที่ใหคาบูลีน “intersects” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส GM_Object นี้ อินเตอรเซกกับ
ค ล าส  GM_Object อ่ื น  วั ต ถุ ป ร ะส ง ค ข อ ง ตั ว ป ฏิ บั ติ ก า ร นี้ คื อ  ก า ร อิ น ส แ ตนส โ ด ย
TransfiniteSet<DirectPosition>::intersects  

GM_Object::intersects(pointSet : GM_Object) : Boolean  

ภายในคลาส GM_Complex  คลาส GM_Primitives จะไมอินเตอรเซกกับคลาส GM_Primitives อ่ืน 
โดยทั่วไป ขอมูลเชิงโครงสรางทางโทโปโลยีใชวัตถุทางเรขาคณิตรวมกันเพื่อจับยึด (capture) 
สารสนเทศการอินเตอรเซกชัน  

หมายเหตุ อินเตอรเซกนี้คือ เซตของคอนเทนเมนตรวมทางทฤษฎีที่จํากัดของ DirectPositions  สองคลาส 
GM_Curves (ภายใตคลาส GM_Primitive) ไมอินเตอรเซกกันถาเสนโคงทั้งสองมีจุดสิ้นสุดรวมกันเพราะคลาส 
GM_Primitives ถูกพิจารณาเปนแบบเปด (ไมประกอบดวยขอบเขตของคลาส  GM_Curves)  ถาสองคลาส 
GM_CompositeCurves (ภายใตคลาส GM_Complex) ใชจุดสิ้นสุดปกติรวมกันแลวคลาส GM_CompositeCurves 
ทั้งสองอินเตอรเซกกัน เพราะคลาส GM_Complexes ถูกพิจารณาใหเปนแบบปด (ประกอบดวยขอบเขตของ
คลาส GM_CompositeCurves)  
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6.2.2.18.4 equals 

การปฏิบัติที่ใหคาบูลีน “equals” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส GM_Object นี้เทากัน (equal) กับ
คลาส  GM_Object อ่ืน   วัตถุประสงคของตัวปฏิบัติการนี้คือ  การอินสแตนสโดย
TransfiniteSet<DirectPosition>::equals  

GM_Object::equals(pointSet : GM_Object) : Boolean  

สองคลาส GM_Object ที่แตกตางกันจะเทากัน (equal) ถาคลาส GM_Object ทั้งสองสงคืนคาบูลีนที่
เหมือนกันสําหรับการปฏิบัติการ GM_Object::contains สําหรับ DirectPosition ที่ถูกทดสอบทุกๆ 
คา ภายในคาพิสัยที่ยอมรับของระบบพิกัดอางอิงที่เชื่อมสัมพันธกับวัตถุ 

หมายเหตุ เนื่องจากเซตอนันต (infinite set) ของตําแหนงทิศทาง ไมสามารถถูกนํามาทดสอบได การทําให
เกิดผลภายในของการเทากัน (equal) ตองทดสอบการสมมูลระหวางการแสดงผลของสองวัตถุที่อาจแตกตางกัน
จริง การทดสอบนี้อาจถูกจํากัดกับความละเอียด (resolution) ของระบบพิกัดหรือความถูกตองของขอมูล  
ผังเคารางการประยุกตอาจกาํหนดคาความคลาดเคลื่อนยินยอม (tolerance) ที่จะถูกสงคืนคาจริง ถาสองคลาส 
GM_Object มีมิ ติ เหมือนกันและแตละตําแหนงทิศทางในคลาส  GM_Object นี้อยูภายในระยะ 
คาความคลาดเคลื่อนยินยอม (tolerance) ของตําแหนงทิศทางในคลาส GM_Object ที่ถูกสงผานและตรงกันขาม
กัน 

6.2.2.18.5 union 

การปฏิบัติการ “union” จะสงคืนเซตของยูเนียนทางทฤษฎีของคลาส GM_Object นี้ และคลาส 
GM_Object ที่ ถูกสงผาน  วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ  “union” คือ  การอินสแตนสโดย 
TransfiniteSet<DirectPosition>:: union 

GM_Object::union(pointSet : GM_Object) : GM_Object 

6.2.2.18.6 intersection 

การปฏิบัติการ “intersection” จะสงคืนเซตของอินเตอรเซกซันทางทฤษฎีของคลาส GM_Object นี้ 
และคลาส GM_Object ที่ถูกสงผาน วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ “intersection” คือ  
การอินสแตนสโดย TransfiniteSet<DirectPosition>::intersection 

GM_Object::intersection(pointSet : GM_Object) : GM_Object 
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6.2.2.18.7 difference 

การปฏิบัติการ “difference” จะสงคืนเซทความแตกตางทางทฤษฏีของคลาส GM_Object นี้ และ
คลาส GM_Object ที่ถูกสงผาน วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ “difference” คือ การอินสแตนส
โดย TransfiniteSet<DirectPosition>::difference 

GM_Object::difference(pointSet : GM_Object) : GM_Object 

หมายเหตุ การปฏิบัติการ “difference” เปนอสมมาตร และโดยปกติ A. difference(B) ไมเหมือนกับ  
B. difference (A) 

6.2.2.18.8 symmetricDifference 

การปฏิบัติการ “symmetricDifference” จะสงคืนเซตความแตกตางเชิงสมมาตรทางทฤษฎีของคลาส 
GM_Object นี้  และคลาส GM_Object ที่ ถูกสงผาน  วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ 
“symmetricDifference” คือ การอินสแตนสโดย TransfiniteSet<DirectPosition>::symmetricDifference 

GM_Object::symmetricDifference(pointSet : GM_Object) : GM_Object 

6.3 แพคเกจรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometric primitive package) 

6.3.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

แพคเกจรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตประกอบดวยรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตทั้งหมดและ 
ประเภทขอมูล (data types) สนับสนุนที่ถูกใชในการอธิบายขอบเขตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 

6.3.2 GM_Boundary 

ประเภทขอมูลรากเชิงนามธรรม (abstract root) สําหรับประเภทขอมูลทั้งหมดที่ถูกใชเพื่อแสดง
ขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิต คือ คลาส GM_Boundary (ภาพที่ 7)  คลาสยอยใดๆ ของคลาส 
GM_Object จะใชคลาสยอยของคลาส GM_Boundary เพื่อแสดงขอบเขตของวัตถุเชิงเรขาคณิตโดย
การปฏิบัติการ GM_Object::boundary  โดยธรรมชาติของรูปเรขาคณิต ขอบเขตของวัตถุเปนวงรอบ 
(cycles) 

GM_Boundary: 
{isCycle() = TRUE} 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-64 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

 

ภาพที่ 7  GM_Boundary 

6.3.3 GM_ComplexBoundary 

การปฏิบัติการทางขอบเขตสําหรับคลาส GM_Complex จะสงคืนคลาส GM_ComplexBoundary ที่
เปนการรวบรวมของรูปปฐมฐานและคลาส GM_Complex ของมิติที่นอยกวาวัตถุตนแบบ 

6.3.4 GM_PrimitiveBoundary 

คลาสเชิงนามธรรม (abstract class) ของคลาส GM_PrimitiveBoundary เปนรากสําหรับประเภท
การสงคืนที่หลากหลายของตัวปฏิบัติการขอบเขต (boundary operator) สําหรับประเภทยอยของ
คลาส GM_Primitive  เนื่องจากจุดไมมีขอบเขต จึงไมจําเปนตองมีคลาสยอยสําหรับขอบเขตของจุด 
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6.3.5 GM_CurveBoundary 

6.3.5.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ขอบเขตของคลาส GM_Curves จะถูกใชแสดงในลักษณะของคลาส GM_CurveBoundary 

6.3.5.2 startPoint, endPoint 

คลาส GM_CurveBoundary ประกอบดวยจุดอางอิง 2 จุดของคลาส GM_Point 

GM_CurveBoundary::startPoint : Reference<GM_Point>; 
GM_CurveBoundary::endPoint : Reference<GM_Point>; 

6.3.6 GM_Ring 

คล าส  GM_Ring ถู ก ใ ช เ พื่ อ แ ส ด ง อ ง ค ป ร ะ ก อบที่ เ ชื่ อ ม ติ ด กั น เ ชิ ง เ ดี่ ย ว ข อ ง ค ล า ส 
GM_SurfaceBoundary  คลาส GM_Ring ประกอบดวยจุดอางอิงจํานวนหนึ่งที่ถูกเชื่อมติดกับคลาส 
GM_OrientableCurves ในวงรอบ (ขอบเขตของวัตถุวาง) 

ในทางโครงสร าง  คลาส  GM_Ring คลายกับคลาส  GM_CompositeCurve โดยที่  endPoint 
(จุดส้ินสุด) ของแตละคลาส GM_OrientableCurve ตอเนื่องเปน startPoint (จุดเริ่มตน) ของคลาส 
GM_OrientableCurve ถัดไปตามลําดับ (Sequence)  เนื่องจากความตอเนื่องบรรจบเปนวงกลม ไมมี
ขอยกเวนกับกฎขอบังคับนี้  แตละวงแหวนที่คลายกับขอบเขตทั้งหมดคือ วงรอบ และแตละ 
วงแหวนเปนแบบงาย (simple) 

GM_Ring: 
 {isSimple() = TRUE} 

แมวาแตละคลาส GM_Ring เปนแบบงาย ขอบเขตไมจําเปนตองเปนแบบงาย  กรณีที่งายที่สุดของ
วงแหวนคือ บริเวณที่ภายในวงแหวนของพื้นผิวคือแทนเจนตกับภายนอกวงแหวนของพื้นผิว   
การทําใหเกิดผลอาจกําหนดเงื่อนไขบังคับที่เครงครัดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธสมาชิกของขอบเขต 

6.3.7 GM_SurfaceBoundary 

6.3.7.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ขอบเขตของคลาส GM_Surface จะถูกแสดงผลในรูปของคลาส GM_SurfaceBoundary 
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6.3.7.2 exterior, interior 

คลาส GM_SurfaceBoundary ประกอบดวยคลาส GM_Rings จํานวนหนึ่ง ที่สอดคลองกับ
องคประกอบที่หลากหลายของขอบเขตพื้นผิวทางเรขาคณิต  ในกรณี 2 มิติปกติ วงแหวนวงหนึ่ง
ของกลุมวงแหวนถูกพิจารณาใหเปนขอบเขตพื้นที่ภายนอก (exterior boundary) โดยทั่วไป  
แมนิโฟลด (manifold) ของวงแหวนมักจะไมเกิดขึ้น ในกรณีนี้ ขอบเขตทั้งหมดจะถูกแสดงใน
ลักษณะของขอบเขตพื้นที่ภายใน (interior boundary) และไมมีขอบเขตพื้นที่ภายนอก 

GM_SurfaceBoundary::exterior[0,1] : GM_Ring; 
GM_SurfaceBoundary::interior[0..n] : GM_Ring; 

หมายเหตุ ในที่นี้การใชพ้ืนที่ภายนอก (exterior) และพื้นที่ภายใน (interior)ไมมีเจตนาเพื่อเรียกใชคํานิยาม
ของ “interior” (“พ้ืนที่ภายใน”) และ “exterior” (“พ้ืนที่ภายนอก”) ของวัตถุเชิงเรขาคณิต  คําศัพทนี้ถูกนํามาใช
โดยทั่วไป และบงบอกการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับภาษา (linguistic metaphor) ซึ่งใชเกี่ยวกับภาษาที่เหมือนกันที่
สรางมโนทัศนของการอยูภายในวัตถุกับการอยูภายในคอนเทนเนอร (container)  ในคําศัพททางคณิตศาสตรโดย
ปกติ ขอบเขตพื้นที่ภายนอกเปนเรื่องหนึ่งที่ปรากฏใน Jordan Separation Theorem (Jordan Curve Theorem ถูก
ขยายมากกวา 2 มิติ) ขอบเขตภายนอกเปนเรื่องหน่ึงที่ใชแยกพื้นผิว (หรือรูปทรงตัน ใน 3 มิติ) จาก 
ปริภูมิอนันต  ขอบเขตพื้นที่ภายในแยกวัตถุที่อยูใกลออกจากวัตถุที่ถูกปดลอมดวยขอบเขต  ความเปนเอกลักษณ
ของพื้นที่ภายนอกมาจากความเปนเอกลักษณของปริภูมิที่ไมถูกปดลอมดวยขอบเขต (unbounded space)   
สิ่งสําคัญ Jordan Separation Theorem แสดงปริภูมิ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ตามปกติ ซึ่งแยกเปนช้ินสวนที่ถูกปดลอม
และไมถูกปดลอมดวยขอบเขตโดยการแทรกของวงแหวน (ring) หรือเชลล (shell) ตามลําดับ  เรื่องนี้เกินขอบเขต
ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ซึ่งถูกจํากัดมากสุด 3 มิติ  

ตัวอยางที่ 1 ถาการอยูรวมรากฐานเปนทรงกระบอกแบบอนันต (infinite cylinder) แลว การตัดตามขวางเปน
สองสวนของทรงกระบอกกําหนดพื้นผิวแบบคอมแพ็กตระหวางรอยตัด และสวนแบงที่ไมถูกปดลอมดวย
ขอบเขตของทรงกระบอก 2 สวน  ในกรณีนี้ การตัดอยางสมเหตุสมผลจะถูกเรียกวาพื้นที่ภายนอก (exterior)  แต
ในกรณีการตัดอยางกํากวม มาตรฐานสากลเลือกแสดงรายการของขอบเขตทั้งหมดในรูปของเซต (“interior”) 
(“พ้ืนที่ภายใน”) การรับประกันของขอบเขตพื้นที่ภายนอกที่คงอยูอยางมีเอกลักษณเฉพาะที่อยูในระนาบ 2 มิติ 
(E2) เทานั้น 

ตัวอยางที่ 2 พิจารณาเสนศูนยสูตรของรูปทรงกลม (sphere) และการสรางบัฟเฟอรระยะ 1 เมตร เราจะไดพ้ืนผิว
ที่มี 2 องคประกอบของขอบเขตแบบสมสัณฐาน (isomorphic)  รูปแบบนี้จะมีความลําเอียงในการจําแนก
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเปนพื้นที่ภายนอก (exterior) 
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6.3.8 GM_Shell 

คลาส GM_Shell ถูกใชแสดงองคประกอบที่เชื่อมโยงเชิงเดี่ยวของคลาส GM_SolidBoundary  
คลาส GM_Shell ประกอบดวยจํานวนของการอางอิงกับคลาส GM_OrientableSurfaces ที่เชื่อมโยง
ในวงรอบทางโทโปโลยี (ขอบเขตของวัตถุวาง)  คลาส GM_Shell แตกตางกับคลาส GM_Ring ที่
สมาชิกของคลาส GM_Shell ไมมีการเรียงลําดับตามธรรมชาติ  คลาส GM_Shell เหมือนกับคลาส 
GM_Ring ที่คลาส GM_Shell เปนแบบงาย (simple) 

GM_Shell: 
 {isSimple() = TRUE} 

6.3.9 GM_SolidBoundary 

6.3.9.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ขอบเขตของคลาส GM_Solid จะถกูแสดงผลในรูปของคลาส GM_SolidBoundary 

6.3.9.2 exterior, interior 

คลาส GM_SolidBoundary คลายกับคลาส GM_SurfaceBoundaries  ในปริภูมิแบบยุคลิดปกติ
(Euclidean space) 3 มิติ หนึ่งเชลล (shell) ถูกจําแนกเปนพื้นที่ภายนอก (exterior)  ในกรณีทั่วไป ส่ิง
นี้ไมเกิดขึ้นเสมอไป 

GM_SolidBoundary::exterior[0,1] : GM_Shell; 
GM_SolidBoundary::interior[0..n] : GM_ Shell; 

หมายเหตุ ทางเลือกการใชของรูปทรงตันที่ไมมีเชลลภายนอก (external shell) จะกําหนด “complements” 
(“สวนเติมเต็ม”) ของรูปทรงตันแบบจํากัด (finite solids)  รูปทรงตันแบบอนันต (infinite solids) เหลานี้ควรมี
เฉพาะขอบเขตพื้นที่ภายใน  ถามาตรฐานสากลนี้ถูกขยายไปสูปริภูมิแบบยุคลิด 4 มิติ หรือถาแมนิโฟลดแบบ 
คอมแพ็กต 3 มิติถูกใช (อาจไมพบในสารสนเทศภูมิศาสตร) ฉะนั้นตัวอยางอื่นของรูปทรงตันที่ถูกปดลอมดวย
ขอบเขตโดยปราศจากขอบเขตพื้นที่ภายนอก (exterior boundaries) มีความเปนไปได 
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6.3.10 GM_Primitive 

6.3.10.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Primitive (ภาพที่ 8) เปนคลาสรากเชิงนามธรรมของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
เปาหมายหลักของคลาส GM_Primitive คือ การกําหนดการปฏิบัติการ “boundary” พื้นฐานที่ตรึง
รูปปฐมฐานในแตละมิติ เขาดวยกัน   รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  (คลาส  GM_Primitive) คือ  
วัตถุทางเรขาคณิตที่ไมสามารถแยกเปนสวนๆ (decompose) ในรูปปฐมฐานอื่นๆ ไดอีกในระบบ  
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตรวมเสนโคง (curves) และพื้นผิว (surfaces) แมวาสิ่งเหลานี้ประกอบดวย
เซกเมนตของเสนโคง (curve segments) และแผนปะของพื้นผิว (surface patches) ตามลําดับ   
การประกอบ (composition) นี้เปนการรวมกลุมแบบสมบูรณ (strong aggregation) โดยเซกเมนต
ของเสนโคง และแผนปะของพื้นผิวไมสามารถอยูภายนอกบริบทของรูปปฐมฐาน 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตสวนใหญสามารถแยกเปนสวนๆ ไดหลายครั้งแบบไมจํากัด  การเพิ่ม 
จุดศูนยกลาง (centre point) ใหกับเสนจะแบงเสนออกเปน 2 เสน  เสนโคงใหมลากผานพื้นผิวอาจแบงพื้นผิว
ออกเปน 2 สวน ในแตละสวนเปนพื้นผิว  สิ่งนี้เปนเหตุผลที่คํานิยามโดยปกติของรูปปฐมฐานอยูในรูป  
“non-decomposable”  ( “ไมสามารถแยก เปนส วนๆ”) ซึ่ ง เปนไปไม ได ในแบบจํ าลองทาง เรขาคณิต  
ในทางเรขาคณิต วัตถุที่ไมสามารถแยกเปนสวนๆ ไดมีเพียงสิ่งเดียวคือ จุด (point) 

วัตถุเชิงเรขาคณิตใดๆ ที่ถูกใชเพื่ออธิบายรูปลักษณเปนการรวบรวมรูปปฐมฐานเชิงเรขาคณิต   
การรวบรวมรูปปฐมฐานเชิงเรขาคณิตอาจเปนหรือไมเปนรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  รูปเชิงซอนทาง
เรขาคณิตมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เชน โคลสเชอร (closure) โดยการปฏิบัติการขอบเขตและสวนของ
องคประกอบที่ไมเกิดรวม (mutually exclusive) 

คลาส GM_Primitive และคลาส GM_Complex ใชรวมกันในหลายความหมาย ในความหมายของ
การปฏิบัติการ (operations) ขอมูลอรรถาธิบาย (attributes) และการเชื่อมสัมพันธ (associations)  มี
ขอยกเวนในที่นี้คือ คลาส GM_Primitive จะไมประกอบดวยขอบเขตของคลาส GM_Primitive 
(ยกเวนในกรณีที่ไมสําคัญของคลาส GM_Point ที่เปนขอบเขตวาง) ในขณะที่คลาส GM_Complex 
จะประกอบดวยขอบเขตของคลาส GM_Complex ในทุกกรณี  ส่ิงนี้หมายถึง ถาวัตถุที่ถูกทําใหเปน
จริงจากคลาส (instantiated object) ทําใหเกิดผลโดยการปฏิบัติการตอคลาส GM_Object ทั้งในรูป
คลาส GM_Primitive และในรูปคลาส GM_Complex ความหมายของแตละเซตการปฏิบัติการทาง
ทฤษฎีถูกกําหนดโดยรายละเอียดของชื่อของคลาสนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับวัตถุเฉพาะ เชน 
คลาส GM_CompositeCurve การปฏิบัติการ GM_Primitive::contains (สงคืนคา FALSE สําหรับ
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จุดส้ินสุด) แตกตางจากการปฏิบัติการ GM_Complex::contains (สงคืนคา TRUE สําหรับจุดส้ินสุด)  
นอกจากนี้  ถาวัตถุนั้นขึ้นรูปเปนคาของคลาส  GM_Primitive และขึ้นรูปเปนคาของคลาส 
GM_Complex ดังนั้น คาการขึ้นรูปของคลาสทั้งสองไมจําเปนตองเทากับคาการขึ้นรูปของคลาส 
GM_Object 

 

ภาพที่ 8 GM_Primitive 

6.3.10.2 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” จะสงคืนขอบเขตของคลาส GM_Primitive ในรูปของเซตของคลาส 
GM_Primitive  ส่ิงนี้เปนกรณีพิเศษของการปฏิบัติการระดับคลาส GM_Object ซ่ึงไมไดจํากัดคลาส
ของการรวบรวมที่ ได รับคืน   การจัดระบบ  ( organization)  ของเซตขอบเขตของคลาส 
GM_Primitive ขึ้นอยูกับประเภทของรูปปฐมฐาน 

GM_Primitive::boundary() : GM_PrimitiveBoundary 
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6.3.10.3 GM_Primitive (constructor) 

คลาส GM_Envelope จะถูกใชในการปฏิบัติการสืบคน (query operations) และดังนั้นตองมี 
การปฏิบัติการขึ้นรูป (cast operation) ที่สงคืนคลาส GM_Object  ตัวสราง (constructor) ที่ระดับ
คลาส GM_Primitive กําหนดดังนี้ 

GM_Primitive::GM_Primitive(env : GM_Envelope) : GM_Primitive 

หมายเหตุ การสงคืนของการปฏิบัติการจริงขึ้นอยูกับมิติของระบบพิกัดอางอิงและขอบเขตของสิ่งหุม 
(envelope)  ในระบบ 2 มิติ การสงคืนรูปปฐมฐานจะเปนคลาส GM_Surface (ถาสิ่งหุมไมพังครืนเปนจุดหรือเสน) 
ในระบบ 3 มิติ ตามปกติจะสงคืนเปนคลาส GM_Solid 

ตัวอยาง ในกรณีที่คลาส GM_Envelope ถูกบรรจุทั้งหมดในขอบเขตขอมูลของความถูกตองของวัตถุของ
คลาส SC_CRS (ระบบพิกัดอางอิง) ของคลาส GM_Envelope โดยคลาส GM_Envelope เช่ือมสัมพันธกับคลาส 
GM_primitive คือ เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) ของการเรียงสับเปลี่ยน (permutations) ที่หลากหลายของ
พิกัดในมุมตางๆ  ตัวอยางเชน สมมุติวามีสิ่งหุมเพียง 2 มิติที่ถูกกําหนดดังนี้ (สมมุติวาสิ่งหุมเปนตัวแปรสวนกลาง 
(global variable) เราจะไมใชคลาส SC_CRS ดานลาง): 

 env : GM_Envelope = <lowerCorner = (x1, y1), upperCorner = (x2, y2)> 

ดังนั้น เราสามารถนําการเรียงสับเปลี่ยนที่หลากหลายของคาพิกัด เพื่อสรางรายการของมุมของ 
โพลีกอน ดังนี้ 

multi_point : GM_MultiPoint = { (x1, y1), (x1, y2), (x2, y1), (x2, y2) } 

ดังนั้น ถาเราประยุกตฟงกชันเปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) ที่ถูกกําหนดในระดับคลาส 
GM_Object เปนแบบ multi_point เราจะไดโพลีกอน ดังนี้ 

 multi_point.convexHull () → polygon : GM_Surface 

ขนาดของโพลีกอนใน 2 มิติ ถูกกําหนดทั้งหมดโดยขอบเขตของโพลีกอน (แผนปะพื้นผิวภายใน
เปนเชิงระนาบและไมตองการจุดควบคุมภายใน) ซ่ึงเราจะไดประเภทของขอมูลเพื่อนําเสนอคลาส 
GM_Surface ใน 2 มิติ ดังนี้ 

 polygon.boundary → ring : GM_Ring = { string : GM_Linestring = 
  <(x1, y1), (x1, y2), (x2, y2), (x2, y1), (x1, y1)> } 
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ดังนั้น ระเบียนของคลาส GM_SurfaceBoundary เปน (เซตคอนเวกซไมมีหลุม “ภายใน” (“interior” 
holes)) ดังนี้ 

 boundary : GM_SurfaceBoundary = < exterior = ring, interior = { } > 

ดูรายละเอียดในมาตราที่เกี่ยวของสําหรับคํานิยามอยางเปนทางการของแตละประเภท 

6.3.10.4 “Interior to” association 

การเชื่อมสัมพันธ “Interior to” สัมพันธกับคลาส GM_Primitives ที่เปนไปตามขอกําหนด 
การเกิดขึ้นพรอมกัน (coincident) ซ่ึงกันและกัน การเชื่อมสัมพันธ “Interior to” อนุญาตใหการใช
งานละเลยการแปลตีความของ Set<DirectPosition> และเรขาคณิตเชิงคํานวณ (computational 
geometry) ของการเชื่อมสัมพันธของ Set<DirectPosition> และประกาศคลาส GM_Primitive หนึ่ง
คลาสเปนการเชื่อมสัมพันธ “Interior to” กับคลาส GM_Primitive อ่ืน ตามปกติ การเชื่อมสัมพันธนี้
จะวางเมื่อคลาส GM_Primitive อยูภายในคลาส GM_Complex เนื่องจากในกรณีนี้สารสนเทศของ
ขอบเขตมีเพียงพอสําหรับเกือบทุกกรณี 

 GM_Primitive::coincidentSubelement [0..n] : Reference<GM_Primitive> 

 GM_Primitive::superElement [0..n] : Reference<GM_Primitive> 

การเชื่อมสัมพันธนี้ถูกจํากัดโดยตัวปฏิบัติการทฤษฏีของเซตและตัวปฏิบัติการเชิงมิติที่กําหนดใน
ระดับคลาส GM_Object 

 GM_Primitive:  

  superElement->includes(p: GM_Primitive) = GM_Object::contains(p) 

  dimension() >= coincidentSubelement.dimension() 

หมายเหตุ การเชื่อมสัมพันธนี้ไมควรถูกใชเมื่อคลาส GM_Primitive สองคลาสไมอยูใกลชิดซึ่งกันและกัน  
ความมุงหมายของการเชื่อมสัมพันธ “Interior to” เปนการอนุญาตใหใชงานเพื่อทดแทนการสืบทอด (inherent) 
และการปดเศษที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (unavoidable round off) การตัดเศษทิ้ง (truncation) และปญหาทาง
คณิตศาสตรอื่นๆ ที่พบโดยธรรมชาติกับการคํานวณโดยคอมพิวเตอร 
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6.3.10.5 Complex association 

คลาส GM_Primitive อาจอยูในคลาส GM_Complexes หลายคลาส ดูรายละเอียดหัวขอ 6.6.2 การ
เชื่อมสัมพันธนี้อาจไมสามารถนําทางในทิศทางนี้ (จากรูปฐมฐานถึงรูปเชิงซอน) ขึ้นอยูกับ 
ผังเคารางการประยุกต 

 GM_Primitive::complex [0..n] : Reference<GM_Complex> 

6.3.11 GM_Point 

6.3.11.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Point (ภาพที่ 9) เปนประเภทของขอมูลพ้ืนฐานสําหรับวัตถุทางเรขาคณิตที่
ประกอบดวยจุดเพียงอยางเดยีว 

 
ภาพที่ 9  GM_Point 

6.3.11.2 position 

ขอมูลอรรถาธิบาย “position” จะเปน DirectPosition ของคลาส GM_Point นี้ 

 GM_Point::position : DirectPosition 

คลาส GM_Point เปนเพียงคลาสยอยของคลาส GM_Primitive ที่ไมสามารถใชคลาส 
GM_Positions เพื่อแสดงรูปเรขาคณิตที่กําหนดของคลาส GM_Point  คลาส GM_Position หากไม
เปน DirectPosition ก็เปนการอางอิงถึงคลาส GM_Point (จากประเภทของขอมูล DirectPosition ที่
ไดรับจากพิกัดทางเรขาคณิต)  ในการอางอิงเรียกซํ้าแบบไมรูจบถูกปองกันโดยไมอนุญาตใหคลาส 
GM_Point ใชเทคนิคนี้ได  การประยุกตอาจเลือกใชกลไกอื่นเพื่อปองกันปญหาทางตรรกศาสตรนี้ 
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หมายเหตุ ในกรณีสวนใหญ สถานะของคลาส GM_Point ถูกกําหนดอยางสมบูรณโดยใชขอมูลอรรถาธิบาย
ตําแหนงของคลาส GM_Point  กรณียกเวนเฉพาะของเรื่องนี้คือ ถาคลาส GM_Point ถูกกําหนดใหเปนคลาสยอย
เพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่มิใชทางเรขาคณิต เชน สัญลักษณ (symbology) 

6.3.11.3 boundary 

การปฏิบัติการ “GM_Point::boundary” เปนลักษณะพิเศษของการปฏิบัติการของขอบเขตในระดับ
คลาส GM_Object และจะสงคืนคา EMPTY ที่บงชี้เซตวาง 

 GM_Point::boundary() : EMPTY 

6.3.11.4 bearing 

การปฏิบัติการ “bearing” จะสงคืนคาแบริงของแทนเจนต (ในระดับคลาส GM_Point) กับเสนโคง
ระหวางคลาส GM_Point นี้และคลาส GM_Positionที่ถูกสงผาน 

 GM_Point::bearing(toPoint : GM_Position) : Bearing 

การเลือกใชประเภทของเสนโคงสําหรับการกําหนดแบริงขึ้นอยูกับคลาส SC_CRS ซ่ึงคลาส 
GM_Point นี้ถูกกําหนดอยูในระบบพิกัดอางอิง ตัวอยางเชน ในเสนโครงแผนที่แบบเมอรเคเตอร 
(Mercator projection) เสนโคงเปนเสนคงทิศทาง (rhumb line)  ในระบบพิกัดอางอิง 3 มิติ  
ระบบพิกัดศูนยโลก (geocentric coordinate system) เสนโคงเปนภูมิมาตรศาสตร (geodesic) โดย
เชื่อมโยงจุดสองจดุตามแนวพื้นผิวของจีออยด (geoid) หรือทรงรี (ellipsoid) ที่ใช การทําใหเกิดผล
ที่สนับสนุนฟงกชันนี้จะระบุธรรมชาติของเสนโคงที่ถูกใชงาน  

หมายเหตุ ประเภทของ “Vector” (“เวกเตอร”) เปนประเภทขอมูลสามัญที่ถูกกําหนดใน ISO/TS 19103 

6.3.11.5 GM_Point (constructor) 

ตัวสรางคลาส GM_Point สรางคลาส GM_Point ที่มีการใหตําแหนง ดังนี้ 

 GM_Point::GM_Point(position : GM_Position) : GM_Point 
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6.3.12 Bearing 

6.3.12.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

Bearing (แบริง) เปนประเภทขอมูลที่ถูกใชเพื่อนําเสนอทิศทางในระบบพิกัดอางอิง  ในระบบพิกัด
อางอิง 2 มิติ Bearing สามารถนําเสนอทิศทางโดยใช “การวัดมุมจากทิศเหนือจริง”  
(“angle measured from true north”) หรือโดยใชจุดของเวกเตอร 2 มิติในทิศทางนั้น  ในระบบพิกัด
อางองิ 3 มิติ มุมสองมุมหรือเวกเตอร 3 มิติใดๆ มีความเปนไปได  ถาทั้งเซตของมุมและเซตของ
เวกเตอรถูกกําหนด ดังนั้นจะมีความสอดคลองระหวางกัน 

6.3.12.2 angle 

ในการแปรผันของ Bearing นี้โดยปกติถูกใชสําหรับระบบพิกัด 2 มิติ มุมแรก (แอซิมัท) เปนการวัด
จากแกนพิกัดแรก (ทิศเหนือ) ที่นิยมวัดทวนเข็มนาฬกิาขนานกับระนาบแทนเจนตของพื้นผิวอางอิง  
ถามุมสองมุมถูกกําหนด มุมที่สอง (ระดับความสูง) ที่โดยปกติใชแสดงมุมที่อยูเหนือ (สําหรับมุม 
คาบวก) หรือต่ํากวา (สําหรับมุมคาลบ) แนวระนาบเฉพาะถิ่น (local plane) ที่ขนานกับ 
ระนาบแทนเจนตของพื้นผิวอางอิง ดังนี้ 

 Bearing::angle [0,1,2] : Angle 

6.3.12.3 direction 

ในการแปรผันของ Bearing นี้โดยปกติถูกใชสําหรับระบบพิกัด 3 มิติ ทิศทางถูกแสดงในรูปของ
เวกเตอรที่กําหนดเองได ในระบบพิกัด ดังนี้ 

 Bearing::direction [0,1] : Vector 

6.3.13 GM_OrientablePrimitive 

6.3.13.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

รูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางได (ภาพที่ 10) เปนสิ่งที่สามารถสะทอนถึงวัตถุเชิงเรขาคณิตแบบใหม
เกี่ยวกับระบบพิกัดเฉพาะถิ่น ภายในของรูปปฐมฐาน (แผนภูมิแมนิโฟลด)  สําหรับเสนโคง  
การกําหนดทิศทางสะทอนทิศทางที่ซ่ึงเสนโคงถูกตัดขวาง นั่นคือ ความหมายของกระบวนการ
กําหนดพารามิเตอรของเสนโคง.  เมื่อรูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางถูกนํามาใชในรูปของเสนโคง
ขอบเขต พื้นผิวที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตอยู “ดานซาย” (“left”) ของเสนโคงที่กําหนดทิศทางได 
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สําหรับพื้นผิว การกําหนดทิศทางสะทอนจากทิศทางใดของระบบพิกัดเฉพาะถิ่น สามารถมองจาก
ดานขวามือ “ดานบน” (“top”) หรือพื้นผิวที่เปนทิศทางของแกน z สมบูรณ ซ่ึงสรางระบบมือขวา 
(right-handed system)  เมื่อรูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางถูกนํามาใชในรูปของพื้นผิวขอบเขต 
รูปทรงตันที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตจะอยู “ดานลาง” (“below”) ของพื้นผิว  การกําหนดทิศทางของ
จุดและรูปทรงตันไมสามารถแปลตีความทางเรขาคณิตในปริภูมิ 3 มิติไดทันทีทันใด 

กลุมวัตถุของคลาส GM_OrientablePrimitive จําเปนอยางยิ่งตองอางอิงถึงรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต
ที่มีตัวบงชี้ผันกลับ (reversal flag) ของ “การกําหนดทิศทาง” (“orientation”) (ใชเครื่องหมาย “+” 
หรือ “-”) ที่กําหนดวารูปปฐมฐานนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับการกําหนดทิศทางของวัตถุที่
ถูกอางอิง 

หมายเหตุ มีหลายเหตุผลสําหรับคลาสยอยของรูปปฐมฐาน “positive” (“บวก”) ภายใตรูปปฐมฐานที่กําหนด
ทิศทางได  ลําดับแรกเปนสาระสําคัญของ อรรถศาสตร (Semantics) ของการแบงคลาสยอย  การแบงคลาสยอยจะ
ถูกสมมุติเปนลําดับช้ัน “is type of” (“เปนประเภทของ”)  ในมุมมองที่ใช รูปปฐมฐาน “positive” (“บวก”)  เปนสิ่ง
หนึ่งที่กําหนดทิศทางไดอยางงายดวยการกําหนดทิศทางบวก  ถามุมมองตรงขามถูกนํามาใช รูปปฐมฐานที่
กําหนดทิศทางไดถูกแบงเปนคลาสยอยภายใตรูปปฐมฐาน “positive” (“บวก”)  ดังนั้นโดยตรรกศาสตรของการ
แบงคลาสยอย รูปปฐมฐาน “negative” (“ลบ”) ควรตองรักษาการจัดเรียงการบรรยายทางเรขาคณิตใหเหมือนกัน 
ซึ่งรูปปฐมฐาน “positive” (“บวก”) ก็ดําเนินการลักษณะเดียวกัน  ทางออกที่ปฏิบัติไดเพียงหนึ่งเดียวควรแยก 
รูปปฐมฐาน “negative” (“ลบ”) ภายใตรากทางเรขาคณิต (geometric root) ดังที่มีการจัดเรียงของการอางอิงกับ 
รูปปฐมฐานที่มีทิศทางตรงขาม  สิ่งนี้ เพิ่มความซับซอนจํานวนมากใหกับตนไมของการแบงคลาสยอย 
(subclassing tree)  เพื่อลดจํานวนของวัตถุใหนอยที่สุดและขามความซับซอนเชิงตรรกศาสตร รูปปฐมฐานที่ถูก
กําหนดทิศทางบวกเปนการอางอิงตัวมันเอง (self-referential) (เปนการอินสแตนสของประเภทยอยของรูปปฐม
ฐานที่สอดคลองกัน) ในขณะเดียวกันรูปปฐมฐานที่ถูกกําหนดทิศทางลบไมสามารถทําได  

รูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางไดบอยครั้งถูกแสดงโดยอาศัยเครื่องหมาย (sign) (สําหรับการกําหนด
ทิศทาง) และเรขาคณิตพื้นฐาน (เสนโคงหรือพื้นผิว) เครื่องหมาย (sign) ของประเภทขอมูล 
(datatype) ถูกกําหนดไวใน ISO TS 19103  ถา “c” เปนเสนโคงแลว เครื่องหมาย “<+, c>” เปน 
เสนโคงที่กาํหนดทิศทางไดในทางบวกของรูปปฐมฐาน และเครื่องหมาย “<-, c>” เปนเสนโคงที่
กําหนดทิศทางไดในทางลบของรูปปฐมฐาน  ในกรณีสวนใหญ จะละทิ้งวากยสัมพันธ (syntax) 
สําหรับระเบียนเครื่องหมาย “<, >” ที่ไมนําไปสูความสับสน ดังนั้น เครื่องหมาย “<+, c>” อาจถูก
เขียนในรูปเครื่องหมาย “+c” หรือเขียนในรูปเครื่องหมายแบบงาย “c” และเครื่องหมาย “<-, c>” 
เขียนในรูปเครื่องหมายแบบงายเปน “-c”  เสนโคงปริภูมิเลขคณิต (Curve space arithmetic) 
สามารถดําเนินการได ถาเสนโคงอยูในแนวเดียวกันอยางเหมาะสม ดังนั้น ใหดําเนินการดังนี้ 
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 For c, d : GM_OrientableCurves such that c.endPoint = d.startPoint then 
  ( c + d ) ==: GM_CompositeCurve = < c, d > 

6.3.13.2 orientation 

การปฏิบัติการ “orientation” ของรูปปฐมฐานที่กําหนดทิศทางได ระบุการกําหนดทิศทางที่เปนไป
ไดของรูปปฐมฐาน 2 ทิศทาง ซ่ึงวัตถุนี้แสดงไดดังนี้ 
 GM_OrientablePrimitive::orientation : Sign 

 
ภาพที่ 10  GM_Orientable Primitive 

6.3.13.3 Oriented Association 

แตละคลาส GM_Primitive 1 หรือ 2 มิติ ถูกเชื่อมสัมพันธกับสองคลาส GM_OrientablePrimitive 
การเชื่อมสัมพันธสําหรับการกําหนดทิศทางที่เปนไปได แตละรูปแบบมีดังนี้ 

 GM_Primitive::proxy [0,2] : Reference<GM_OrientablePrimitive>; 
 GM_OrientablePrimitive::primitive [1] : Reference<GM_Primitive>; 
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สําหรับเสนโคงและพื้นผิวมีการเชื่อมสัมพันธการกําหนดทิศทางอยางแนนอนของสองรูปปฐมฐาน
ที่กําหนดทิศทางไดสําหรับแตละวัตถุเชิงเรขาคณิต แสดงไดดังนี้ 

 GM_Primitive: 
  (proxy→notEmpty) = (dimension = 1 or dimension = 2); 
 GM_OrientablePrimitive: 
  a,b :GM_OrientablePrimitive 
  ((a.primitive=b.primitive)and(a.orientation=b.orientation)) implies a=b; 

ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “+” (บวก) แลว คลาส GM_OrientablePrimitive จะ
สอดคลองกับคลาส GM_Curve หรือคลาส GM_Surface ดังนี้ 

 GM_OrientableCurve: 
  orientation = “+” implies self.isTypeOf(GM_Curve); 
 GM_OrientableSurface: 
  orientation = “+” implies self.isTypeOf(GM_Surface); 

6.3.14 GM_OrientableCurve 

6.3.14.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_OrientableCurve ประกอบดวยเสนโคงและการกําหนดทิศทางที่ถูกสืบทอดจากคลาส 
GM_OrientablePrimitive  ถาการกํ าหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย  “+”  (บวก )  แลว  คลาส 
GM_OrientableCurve เปนคลาส GM_Curve ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “-” (ลบ) แลว 
คลาส GM_OrientableCurve สัมพันธกับคลาส GM_Curve อ่ืน กับกระบวนการกําหนดพารามิเตอร
ซ่ึงผันกลับกับความหมายของการตัดผานของเสนโคง (curve traversal) 

 GM_OrientableCurve: 
  {Orientation = "+" implies primitive = self}; 
  {Orientation = "-" implies 
   primitive.parameterization(length()-s) = parameterization(s)}; 
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6.3.14.2 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” เปนกระบวนการเฉพาะของการปฏิบัติการขอบเขตซึ่งถูกกําหนดใน
ระดับคลาส GM_Object และคลาส GM_Primitive  การปฏิบัติการขอบเขตจะสงคืนคาคูลําดับของ
จุด ซ่ึงเปนจุดเริ่มตน (start point) และจุดสิ้นสุด (end point) ของเสนโคง  ถาเสนโคงเปนแบบปด 
(closed) ขอบเขตจะวาง  ประเภทของขอมูลคลาส GM_CurveBoundary ถูกกําหนดใหโครงสราง
ของขอบเขตของเสนโคงงายขึ้น ดูรายละเอียดหัวขอ 6.3.5 

 GM_OrientableCurve::boundary() : GM_CurveBoundary 

6.3.15 GM_OrientableSurface 

6.3.15.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_OrientableSurface ประกอบดวยพื้นผิวและการกําหนดทิศทางที่ถูกสืบทอดมาจากคลาส 
GM_OrientablePrimitive  ถาการกํ าหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย  “+”  (บวก )  แลว  คลาส 
GM_OrientableSurface เปนคลาส GM_Surface  ถาการกําหนดทิศทางเปนเครื่องหมาย “-” (ลบ) 
แลวคลาส GM_OrientableSurface เปนการอางอิงกับคลาส GM_Surface รวมกับ upNormal ซ่ึง 
ผันกลับกับทิศทางสําหรับคลาส GM_OrientableSurface นี้ ตามความหมายของ “the top of the 
surface” (“ดานบนของพื้นผิว”) (ดูรายละเอียดหัวขอ 6.4.33.2) 

 GM_OrientableSurface: 
  {Orientation = "+" implies primitive = self}; 
  {(Orientation = "-" and TransfiniteSet::contains(p : DirectPosition)) 
   implies (primitive.upNormal(p) = - self.upNormal(p))}; 

6.3.15.2 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” เปนกรณีพิเศษของการปฏิบัติการขอบเขตซึ่งถูกกําหนดในระดับคลาส 
GM_Object รวมกับประเภทการสงคืนที่ เหมาะสมสําหรับคลาส GM_OrientableSurface  การ
ปฏิบัติการนี้จะสงคืนเซตของลําดับเชิงวงกลม (circular sequence) ของคลาส GM_OrientableCurve 
ที่จํากัดขอบเขตของคลาส GM_Surface นี้  เสนโคงเหลานี้จะถูกจัดระบบเปนลําดับเชิงวงกลม 
(circular sequence) ของเสนโคงสําหรับแตละองคประกอบขอบเขตของคลาส GM_Surface 

 GM_OrientableSurface::boundary(): GM_SurfaceBoundary; 
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ในกรณีที่ ขอบ เขต  “exterior” ไม ถูกกํ าหนดอย า งชั ด เ จน  วงแหวนทั้ งหมดของคลาส 
GM_SurfaceBoundary  จะถูกแสดงในรูปของขอบเขต “interior” 

หมายเหตุ กรอบความคิดของขอบเขตภายนอกสําหรับพื้นผิวถูกยอมรับแลวเฉพาะในระนาบ  2 มิติ   
รูปทรงกระบอกที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตมีองคประกอบขอบเขต 2 องคประกอบ ในทางตรรกศาสตรไมสามารถ
จําแนกขอบเขตของรูปทรงกระบอกใหเปนขอบเขตภายนอก  ดังนั้น ใน 3 มิติ ไมมีขอกําหนดของภายนอก 
(exterior) ใดถูกยอมรับ ซึ่งครอบคลุมความหมายทุกกรณี 

6.3.16 GM_Curve 

6.3.16.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Curve (ภาพที่ 11) เปนประเภทยอยที่สืบทอดจากคลาส GM_Primitive ผานคลาส 
GM_OrientablePrimitive  คลาส GM_Curve เปนพื้นฐานสําหรับเรขาคณิต 1 มิติ  เสนโคงเปน

ภาพตอเนื่องของชวงเปดและสามารถเขียนในรูปของฟงกชันพารามิเตอร เชน c(t):(a, b)→E
n
 โดยที่ 

“t” เปนพารามิเตอรจริง และ E
n
 เปนปริภูมิแบบยุคลิดของ n มิติ (ตามปกติ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ถูก

กําหนดโดยระบบพิกัดอางอิง)  กระบวนการกําหนดพารามิเตอรอ่ืนใดซึ่งทําใหเกิดผลเปน 
ภาพเสนโคงที่เหมือนกันที่ถูกสําเนาในทิศทางเดียวกัน เชน การเคลื่อนเชิงเสนตรง (linear shifts) 

ใดๆ และมีมาตราสวนทางบวก เชน e(t) = c(a + t(b-a)):(0,1) →E
n
 คือ การนําเสนออยางสมมูลของ

เสนโคงที่เหมือนกัน  สําหรับเปาหมายอยางงายของคลาส GM_Curve ควรถูกกําหนดพารามิเตอร
โดยความยาวของสวนโคง (arc length) ดังนั้นการปฏิบัติการกระบวนการกําหนดพารามิเตอรถูก 
สืบทอดมาจากคลาส  GM_GenericCurve (ดูรายละเอียดหัวขอ  6.4.7) จะถูกยอมรับสําหรับ
พารามิเตอรระหวาง 0 และความยาวของเสนโคง 

เสนโคงคือ ความตอเนื่อง (continuous) ความเชื่อมโยง (connected) และสามารถวัดความยาวได 
(measurable length) ในแงของระบบพิกัด  การกําหนดทิศทางของเสนโคงถูกกําหนดโดย
กระบวนการกําหนดพารามิเตอรนี้ และสอดคลองกับฟงกชันแทนเจนต (tangent function) ที่คลาย
กับฟงกชันอื่นที่ไดรับมาจากกระบวนการกําหนดพารามิเตอรและจะชี้ไปในทิศทาง “forward” 
(“ขางหนา”)  กระบวนการกําหนดพารามิเตอรของการผันกลับของเสนโคงที่ถูกกําหนดโดย  

c(t):(a, b)→E
n 
ควรถูกกําหนดโดยฟงกชันของรูปแบบ s(t) = c(a + b - t):(a, b)→E

n
 

เสนโคงประกอบดวยหนึ่งเซกเมนตหรือหลายเซกเมนตของเสนโคง (curve segment)  แตละ
เซกเมนตของเสนโคงที่ภายในเสนโคงอาจถูกกําหนดโดยวิธีการประมาณคาในชวง (interpolation 
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method) ที่แตกตางกัน  เซกเมนตของเสนโคงถูกเชื่อมโยงระหวางกัน โดยจุดสุดทาย (end point) 
ของแตละเซกเมนตเปนจุดเริ่มตนของเซกเมนตถัดมาในรายการเซกเมนต ยกเวนเซกเมนตสุดทาย 
 

 
ภาพที่ 11  GM_Curve 

6.3.16.2 GM_Curve (constructor) 

ตัวสรางสําหรับคลาส GM_Curve นํามาจากรายการของคลาส GM_CurveSegments กับ
ความสัมพันธแบบจุดสุดทายกับจุดเริ่มตน  (end-to-start)  ที่ เหมาะสมและสรางเปนคลาส 
GM_Curve 

 GM_Curve::GM_Curve(segment[1..n] : GM_CurveSegment) : GM_Curve 

6.3.16.3  Segmentation association 

การเชื่อมสัมพันธ “Segmentation” แสดงองคประกอบ (คลาส GM_CurveSegments) ของคลาส 
GM_Curve โดยแตละองคประกอบกําหนดตําแหนงทิศทางของจุดตามสวนของเสนโคง  ลําดับของ
คลาส  GM_CurveSegment เปนลําดับที่ ซ่ึ งคลาส  GM_CurveSegment ถูกใชสรางเปนคลาส 
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GM_Curve 

  GM_Curve::segment [1..n] : Sequence<GM_CurveSegment> 
  GM_CurveSegment::curve [0,1] : Reference<GM_Curve> 

สําหรับชวงพารามิเตอรเฉพาะ คลาส GM_Curve และคลาส GM_CurveSegment จะสอดคลองกัน 

 GM_CurveSegment: 
  {curve.startParam() <= self.startParam()}; 
  {curve.endParam() >= self.endParam()}; 
  {self.startParam() < self.endParam()}; 
  {s : Distance (startParam() <= s <= endParam()) 
   implies (curve.parameterization(s) = self.parameterization(s))}; 

หมายเหตุ ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ เซกเมนตของเสนโคงไมปรากฏยกเวนในบริบท (context) ของเสนโคง 
เพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตรที่ใหมา (cardinality) ของบทบาทของ “curve” (“เสนโคง”) ใน
การเชื่อมสัมพันธนี้ควรเปน “1” ซึ่งจะปองกันการใชเซกเมนตของเสนโคงยกเวนโดยรูปแบบนี้  ในขณะเดียวกัน
สิ่งนี้จะไมมีผลกระทบตอมาตรฐานสากลฉบับนี้  การคงจํานวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตรที่ใหมา 
(cardinality) เปน “0..1” อนุญาตใหมาตรฐานอื่นที่อาศัยเซตนี้เพื่อใชเซกเมนตของเสนโคงในรูปแบบอื่น (open-
ended manner) 

6.3.17 GM_Surface 

6.3.17.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Surface (ภาพท่ี 12) เปนคลาสยอยของคลาส GM_Primitive และเปนพื้นฐานสําหรับ
เรขาคณิต 2 มิติ  พื้นผิวที่กําหนดทิศทางไมได เชน แถบ Möbius ไมอนุญาตใหเปนคลาสยอยของ
คลาส GM_Primitive  การกําหนดทิศทางของพื้นผิวเลือกทิศทาง “up” (“ขึ้น”) ดวยการเลือกแนว
เสนตั้งฉากกับพื้นผิว (upward normal) ถาพื้นผิวไมเปนวงรอบ ซ่ึงดานขางของพื้นผิวจากขอบเขต
ภายนอกปรากฏทวนเข็มนาฬิกา (counterclockwise.)  การผันกลับ (Reversal) ของการกําหนด
ทิศทางพื้นผิวผันกลับกับการกําหนดทิศทางของเสนโคงของแตละองคประกอบขอบเขต และการ
แลกเปลี่ยนทิศทาง “up” (“ขึ้น”) และ “down” (“ลง”) เชิงแนวคิดของพื้นผิว  ถาพื้นผิวเปนขอบเขต
ของรปูทรงตัน ทิศทาง “up” (“ขึ้น”) เปนทิศทางที่ชี้ออกตามปกติ สําหรับพื้นผิวปดที่ไมมีขอบเขต 
ทิศทาง “up” (“ขึ้น”) เปนทิศทางของแผนปะพื้นผิว (surface patches) ที่ตองสอดคลองซึ่งกันและ
กัน  คลาส GM_Surface รวมคลาส GM_SurfacePatches ที่อธิบายโครงสรางภายในของคลาส 
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GM_Surface 

หมายเหตุ นอกจากนี้ ขอจํากัด (restriction) เกี่ยวกับความสามารถในการกําหนดทิศทาง ไมมีเงื่อนไข 
“validity” (“การยอมรับ”) อื่นที่ตองการสําหรับคลาส GM_Surface 

6.3.17.2 GM_Surface (constructor) 

ตัวสรางรุนแรกสําหรับคลาส GM_Surface ไดมาจากรายการของคลาส GM_SurfacePatches ที่มี
ความสัมพันธกันแบบ side-to-side อยางเหมาะสมและสรางคลาส GM_Surface 

 GM_Surface::GM_Surface(patch[1..n] : GM_SurfacePatch) : GM_Surface 

ตัวสรางรุนที่สองซึ่งไดรับการรับประกันสําหรับการทํางานในปริภูมิพิกัด 2 มิติ สรางคลาส 
GM_Surface โดยการระบุขอบเขตของคลาส  GM_Surface ในลักษณะการรวบรวมคลาส 
GM_Curves ที่ถูกจัดการเขาสูคลาส GM_SurfaceBoundary  ในปริภูมิพิกัด 3 มิติ ตัวสรางรุนที่สอง
นี้ตองการขอบเขตที่กําหนดทั้งหมดของคลาส GM_Curve อินสแตนสอยูในระนาบรวม (ฝงอยูใน
ระนาบเดี่ยว) ที่จะกําหนดลักษณะภายในพื้นผิว 

 GM_Surface::GM_Surface(bdy : GM_SurfaceBoundary) : GM_Surface 

6.3.17.3 Segmentation association 

การ เชื่ อม สัมพันธ  “ Segmentation”  เ กี่ ย วของกับคลาส  GM_Surface และ เซตของคลาส 
GM_SurfacePatches ซ่ึงจะถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันเพื่อกอรูปคลาส GM_Surface นี้  โดยข้ึนอยูกับ
วิธีการประมาณคาในชวง (interpolation method) เซตของแผนปะอาจตองการโครงสรางเพิ่มเติมที่
มีนัยสําคัญ  โดยทั่วไป รูปแบบของแผนปะจะถูกกําหนดในผังเคารางการประยุกต  

 GM_Surface::patch [1..n] : GM_SurfacePatch 
 GM_SurfacePatch::surface [0,1] : Reference<GM_Surface> 

ถาคลาส GM_Surface.coordinateDimension เปน 2  แลวคลาส GM_Surface ทั้งหมดเปนหนึ่ง 
แผนปะเชิงตรรกศาสตรที่ถูกกําหนดโดยการประมาณคาในชวงแบบเชิงเสน (linear interpolation) 
จากขอบเขต 

หมายเหตุ ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ แผนปะของพื้นผิวไมปรากฏยกเวนในบริบทของพื้นผิว เพราะฉะนั้น
จํานวนสมาชิกในเซตทางคณิตศาสตรที่ใหมา (cardinality) ของบทบาทของพื้นผิวในการเชื่อมสัมพันธนี้ควรเปน 
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“1” ซึ่งจะปองกันการใชแผนปะของพื้นผิวยกเวนในรูปแบบนี้ ในขณะเดียวกันสิ่งนี้จะไมมีผลกระทบตอ
มาตรฐานสากลฉบับนี้  การคงอยูของจํานวนสมาชิกในเซตทางคณิตศาสตรที่ใหมา (cardinality) เปน “0..1” 
อนุญาตใหมาตรฐานอื่นที่อาศัยเซตนี้เพื่อใชแผนปะพื้นผิวในรูปแบบอื่น (open-ended manner) 
 

 

ภาพที่ 12  GM_Curve 

6.3.18 GM_Solid 
6.3.18.1 อรรถศาสตร (Semantics) 
คลาส GM_Solid (ภาพที่ 13) เปนคลาสยอยของคลาส  GM_Primitive ที่ เปนพื้นฐานสําหรับ
เรขาคณิต 3 มิติ  ขอบเขตของรูปทรงตันถูกกําหนดโดยขอบเขตของพื้นผิว 
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ภาพที่ 13 คลาส GM_Solid 

6.3.18.2 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” เปนกรณีพิเศษของการปฏิบัติการขอบเขตซึ่งถูกกําหนดในระดับคลาส 
GM_Object และในระดับคลาส GM_Primitive รวมกับประเภทการสงคืนที่เหมาะสม  การ
ปฏิบัติการ “boundary” จะสงคืนลําดับของเซตของคลาส GM_Surfaces ที่จํากัดขอบเขตของคลาส 
GM_Solid นี้  พื้นผิวเหลานี้จะถูกจัดระบบเขาสูหนึ่งเซตของพื้นผิวสําหรับแตละองคประกอบ
ขอบเขตของคลาส GM_Solid แตละเชลล (shells) อาจเปนวงรอบ (พื้นผิวประกอบแบบปดที่ไมมี
ขอบเขต)  

 GM_Solid::boundary() : GM_SolidBoundary 

หมายเหตุ เชลลภายนอก (exterior shell) ของรูปทรงตันถูกกําหนดขึ้นเฉพาะเพราะปริภูมิพิกัดที่ฝงตรึง 
(embedding) เปนแบบยุคลิด 3 มิติเสมอ  โดยทั่วไป รูปทรงตันแมนิโฟลดแบบ 3 มิติที่ถูกปดลอมดวยขอบเขตจะ
ไมมีขอบเขตภายนอกที่โดดเดน 

ในกรณีของขอบเขต “exterior”  (“ภายนอก”) ไมไดถูกกําหนดชัดเจน เชลล (shells) ทั้งหมดของ
คลาส GM_SolidBoundary จะถูกแสดงในรูปของขอบเขต “interior”.(“ภายใน”) 
คลาส  GM_OrientableSurfaces ที่ รูปทรงตันมีขอบเขตจะถูกกําหนดทิศทางชี้ออก  (oriented 
outward) นั่นคือ “top” (“บน”) ของแตละคลาส GM_Surface ถูกกําหนดโดยการกําหนดทิศทางของ
คลาส GM_OrientableSurfaces จะหันหนาออกจากภายในของรูปทรงตัน  
แตละคลาส GM_Shell เมื่อถูกพิจารณาในลักษณะของพื้นผิวประกอบ (composite surface) จะเปน
วงรอบ (cycles) (ดรูายละเอียด หัวขอ 6.2.2.6)  
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6.3.18.3 area 

การปฏิบัติการ “area” จะสงคืนผลรวมของพื้นที่ผิวของทั้งหมดขององคประกอบขอบเขตของ
รูปทรงตัน 

 GM_Solid::area() : Area 

คลาส Set<GM_Surface> มี “column operation” (“การปฏิบัติการคอลัมน”) ที่เรียกวา “area” ซ่ึง
สะสมพื้นที่ขององคประกอบของเซต  การใชงานนี้ เราสามารถกลาวไดวาการปฏิบัติการ “area” ใช
สําหรับคลาส GM_Solid ดังนี้ 

  GM_Solid: 
  area() = boundary().area() 

6.3.18.4 volume 

การปฏิบัติการ “volume” จะสงคืนปริมาตรของคลาส GM_Solid นี้  การปฏิบัติการนี้คือ ปริมาตร
ภายใน (volume interior) ถึงขอบเขตภายนอก (exterior boundary) ของเชลล (shell) ลบกับผลรวม
ของปริมาตรภายในถึงขอบเขตภายใน (interior boundary) ของเชลล (shell)  

 GM_Solid::volume() : Volume 

6.3.18.5 GM_Solid (constructor) 

เนื่องจากมาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกจํากัดเพียงระบบพิกัดอางอิง 3 มิติ รูปทรงตันใดๆ สามารถ
กําหนดไดโดยขอบเขตของตัวมันเอง  ตัวสรางโดยปริยายสําหรับคลาส GM_Solid มาจากเซตที่ถูก
สรางอยางเหมาะสมของคลาส GM_Shell ที่ถูกจัดระบบในลักษณะคลาส GM_SolidBoundary 

 GM_Solid::GM_Solid(boundary : GM_SolidBoundary) : GM_Solid 

6.4 แพคเกจพิกัดทางเรขาคณิตเชิงพิกัด (Coordinate geometry package) 

6.4.1 DirectPosition 

6.4.1.1 อรรถศาสตร (Semantics)  

ประเภทขอมูล (data types) ของ DirectPosition (ตําแหนงทิศทาง) ของวัตถุ (ภาพที่ 14) มีคาพิกัด
ของตําแหนงภายในระบบพิกัดอางอิงระบบใดระบบหนึ่ง  ระบบพิกัดอางอิงถูกอธิบายใน  



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-86 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

ISO 19111  เนื่องจาก DirectPosition ในลักษณะของประเภทขอมูลจะถูกรวมอยูในวัตถุ 
ที่มีขนาดใหญกวาเสมอ (เชน คลาส GM_Objects) ซ่ึงอางอิงกับ ISO 19111::SC_CRS  
DirectPosition::cordinateReferenceSystem  อาจปลอยใหคาเปน NULL ถา DirectPosition เฉพาะนี้
ถูกรวมอยู ในวัต ถุที่ มี ขนาดใหญกว าที่ มี การอ างอิ ง ถึง  SC_CRS  ในกรณีนี้ 
DirectPosition::cordinateReferenceSystem ถูกสมมุติอยางมีนัยวาจะรับคา SC_CRS ที่บรรจุอยูใน
วัตถุมาใช 

6.4.1.2 coordinate 

ขอมูลอรรถาธิบาย  “coordinate” คือ ลําดับของ Numbers ที่มีคาพิกัดของตําแหนงนี้ในระบบอางอิง
เฉพาะ 

DirectPosition::coordinate : Sequence<Number>  

6.4.1.3 dimension 

ขอมูลอรรถาธิบาย  “dimension” คือ  ความยาวของลําดับของพิกัด  (จํานวนของการเขาถึง)  
ขอมูลอรรถาธิบาย “dimension” ถูกกําหนดโดยระบบอางอิง 

/ DirectPosition::dimension : Integer = (coordinate.length)  

6.4.1.4 coordinateReferenceSystem 

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ  “coordinateReferenceSystem” เปนระบบพิกัดที่คาพิกัดถูกกําหนด
ในระบบพิกัด ประเภทของ SC_CRS ถูกอธิบายใน ISO 19111 

DirectPosition::cordinateReferenceSystem [0,1] : ISO19111::SC_CRS 
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ภาพที่ 14  DirectPosition  

6.4.2 GM_PointRef 

คลาส GM_PointRef ถูกใชสําหรับอางอิงจุดที่มีอยู  คลาส GM_PointRef เปนการสรางกรณีตัวอยาง
ของคลาสแผนแบบ (template class) ของ Reference<GM_Point>  

GM_PointRef::point :: Reference<GM_Point> 

6.4.3 GM_Envelope 

6.4.3.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

โดยปกติ คลาส GM_Envelope ถูกอางอิงในลักษณะกลองที่มีขอบเขตลอมรอบหรือส่ีเหล่ียมผืนผา
ที่มีขนาดเล็กสุด  หากไมพิจารณาถึงมิติ คลาส GM_Envelope สามารถแสดงโดยปราศจากความ
สงสัยในลักษณะของสองตําแหนง-ทิศทาง (จุดคาพิกัด)  ในการเขารหัสคลาส GM_Envelope  
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สองจุดเหลานี้พอเพียงตอการเขารหัสคลาส GM_Envelope  ส่ิงนี้เขากันไดกับทุกประเภทของขอมูล
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ สถานภาพของจุดทั้งสองถูกแสดงในลักษณะขอมูลอรรถาธิบายที่
สามารถเขาถึงไดโดยสาธารณชนทั่วไป 

6.4.3.2 upperCorner 

ขอมูลอรรถาธิบาย “upperCorner” ของคลาส GM_Envelope คือ ตําแหนงพิกัดที่ประกอบดวย 
คาพิกัดสูงสุดทั้งหมดสําหรับแตละมิติของจุดทั้งหมดภายในคลาส GM_Envelope 

 GM_Envelope::upperCorner : DirectPosition 

6.4.3.3 lowerCorner 

ขอมูลอรรถาธิบาย “lowerCorner” ของคลาส GM_Envelope คือ ตําแหนงพิกัดที่ประกอบดวย 
คาพิกัดต่ําสุดทั้งหมดสําหรับแตละมิติของจุดทั้งหมดภายในคลาส GM_Envelope 

 GM_Envelope::lowerCorner : DirectPosition 

6.4.4 TransfiniteSet<DirectPosition> 

สวนใหญของความสามารถในการทํางาน (functionality) ของวัตถุทางเรขาคณิตถูกอนุพัทธจาก
มุมมองวัตถุนั้นในลักษณะเซตอนันตที่เปนไปไดของ DirectPositions (ดูภาพที่ 6) TransfiniteSet<T>  
ซ่ึงเปนคลาสที่มีพารามิเตอรกํากับ (parameterized class) ถูกกาํหนดไวใน ISO TS 19103 
6.4.5 GM_Position  

ประเภทขอมูลของคลาส GM_Position เปนประเภทยูเนียน (union type) ประกอบดวย 
DirectPosition หรือการอางอิงกับคลาส GM_Point ซ่ึงไดรับมาจาก DirectPosition  การใชประเภท
ขอมูลนี้อนุญาตใหระบุตําแหนง ทั้งทางตรงในรูปของคาพิกัด (การแปรผันทางตรง) หรือ ทางออม
ในรูปของการอางอิงกับคลาส GM_Point (การแปรผันทางออม) 

GM_Position::direct [0,1] : DirectPosition 
GM_Position::indirect [0,1] : GM_PointRef 
GM_Position:  
 {direct.isNull = indirect.isNotNull} 
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6.4.6 GM_PointArray, GM_PointGrid 

สวนใหญของรูปเรขาคณิตที่สรางในมาตรฐานสากลฉบับนี้ตองการใชจุดอางอิงซึ่งถูกจัดการใหอยู
ในรูปของลําดับ (sequences) หรือ กริด (grids) (ลําดับของลําดับที่มีความยาวเทากัน) 

GM_PointArray::column[1..n] : GM_Position 
GM_PointGrid::row[1..n] : GM_PointArray 

6.4.7 GM_GenericCurve  

6.4.7.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Curve และคลาส GM_CurveSegment ทั้งสองคลาสแสดงสวนของรูปเรขาคณิตเชิง 
เสนโคง (curvilinear geometry) ดังนั้น คลาส GM_Curve และคลาส GM_CurveSegment ใชการ
ปฏิบัติการ signatures จํานวนหนึ่งรวมกัน  คลาสเหลานี้ถูกกําหนดในอินเตอรเฟสของคลาส 
GM_GenericCurve (ภาพที่ 15) 

6.4.7.2 startPoint, endPoint 

การปฏิบัติการ “startPoint” และ “endPoint” จะสงคืน DirectPositions  (ตําแหนง-ทิศทาง) ของจุด
ลําดับแรกและจุดลําดับสุดทายตามลําดับบนคลาส GM_GenericCurve  ส่ิงนี้แตกตางจาก 
ตัวปฏิบัติการ “boundary” ในคลาส GM_Primitive  เนื่องจากการปฏิบัติการนี้สงคืนเฉพาะคาของ
สองจุดเหลานี้ ที่ไมไดแสดงเปนวัตถุ 

GM_GenericCurve::startPoint() : DirectPosition 
GM_GenericCurve::endPoint() : DirectPosition 
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ภาพที่ 15  คลาสของเซกเมนตเสนโคง (Curve segment classes) 
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6.4.7.3 tangent 

การปฏิบัติการ “tangent” จะสงคืนเวกเตอรของแทนเจนต (tangent  vector) ตามคลาส 
GM_GenericCurve นี้ ณ ที่คาพารามิเตอรที่ถูกสงผาน  เวกเตอรนี้ใกลเคียงกับสิ่งที่ไดรับจาก
กระบวนการกําหนดพารามิเตอรของเสนโคง  แทนเจนตจะเปนหนวยของเวกเตอร (มีความยาว 1.0) 
ซ่ึงเขากันไดกับกระบวนการกําหนดพารามิเตอรโดยความยาวของสวนโคง (arc length) 

GM_GenericCurve::tangent(s : Distance) : Vector 

6.4.7.4 startParam, endParam 

การปฏิบัติการ “startParam” และ “endParam” บงชี้พารามิเตอรสําหรับการปฏิบัติการ “startPoint” 
และ “endpoint”  ตามลําดับ 

GM_GenericCurve::startParam() : Distance 
GM_GenericCurve::endParam() : Distance 
GM_GenericCurve:  

{parameterization(startParam()) = startPoint()}; 
{parameterization(endParam()) = endPoint()}; 
{length() = endParam() - startParam()}  

พารามิเตอรเริ่มตนของคลาส GM_Curve จะมีคาเปนศูนยและพารามิเตอรส้ินสุดของคลาส 
GM_Curve จะมีคาเปนความยาวของสวนโคงของเสนโคงเสมอ 

สําหรับคลาส GM_CurveSegments ภายในคลาส GM_Curve พารามิเตอรเร่ิมตนและพารามิเตอร
ส้ินสุดของคลาส GM_CurveSegment จะเทากับพารามเิตอรเร่ิมตนและพารามิเตอรส้ินสุดของคลาส 
GM_Curve ณ เซกเมนตเร่ิมตนและเซกเมนตส้ินสุด ตามลําดับในการเชื่อมสัมพันธ Segmentation 
(ดูหัวขอ 6.3.16.3) ดังนั้น startParam ของเซกเมนตใดๆ (ยกเวนเซกเมนตลําดับที่หนึ่ง) จะเทากับ 
endParam ของเซกเมนตกอนหนานั้น  ถาคลาส GM_GenericCurve ถูกใชสําหรับวัตถุประสงคอ่ืน 
จะมีขอจํากัด (restriction) นั่นคือ สองพารามิเตอรตองแตกตางกันตามความยาวของสวนโคงของ
คลาส GM_GenericCurve 
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6.4.7.5 paramForPoint 

การปฏิบัติการ “paramForPoint” จะสงคืนคาพารามิเตอรสําหรับคลาส GM_GenericCurve นี้  
ณ DirectPosition ที่ถูกสงผาน  ถาคาของ DirectPosition ไมอยูบนเสนโคง จุดที่อยูใกลที่สุดบน 
เสนโคงจะถูกนํามาใช  

GM_GenericCurve::paramForPoint(p : DirectPosition) : Set<Distance>, 
 DirectPosition  

คาใกลที่สุดของ DirectPosition เปนคาที่แทจริงสําหรับคา “p” ที่ถูกใช นั่นคือ DirectPosition จะเปน
จุดบนคลาส GM_GenericCurve ที่ใกลที่สุดกับพิกัดที่ถูกสงผานในรูปคา “p” เซตที่ถูกสงคืนจะ
ประกอบดวยระยะทางเทานั้น เวนแต เสนโคงจะซับซอน  ถามี DirectPosition มากกวาหนึ่งคาอยู
บนคลาส GM_GenericCurve ณ ระยะทางที่นอยที่สุดที่เหมือนกันจากคา “p” ที่ถูกสงผานแลว คาที่
ถูกสงคืนอาจเปนการเลือกใชแบบไมมีกฎเกณฑของคาใดคาหนึ่งของคําตอบที่เปนไปได 

6.4.7.6 param 

การปฏิบัติการ “param” จะเปนการแสดงผลพารามิเตอรกํากับของเสนโคงในลักษณะภาพ
แบบตอเนื่องของอันตรภาคเลขจํานวนจริง (real number interval)  การปฏิบัติการจะสงคืนคา 
DirectPosition บนคลาส GM_GenericCurve ณ ระยะทางที่ถูกสงผาน  กระบวนการกําหนด
พารามิเตอร (parameterization) จะเปนความยาวของสวนโคง  เชน ระยะทางตามแนวเสนโคงของ
คลาส GM_GenericCurve ที่ถูกวัดจากจุดเริ่มตนและถูกเพิ่มใหกับพารามิเตอรเร่ิมตน 

GM_GenericCurve::param(s : Distance) : DirectPosition  

6.4.7.7 startConstrParam, endConstrParam 

การปฏิบัติการ “startConstrParam” และ “endConstrParam” บงบอกถึงพารามิเตอรที่ถูกใชใน
กระบวนการกําหนดพารามิเตอรเชิงอนุมาน (constructive paramerization) สําหรับ startPoint และ 
endPoint ตามลําดับ 

GM_GenericCurve::startConstrParam() : Real 
GM_GenericCurve::endConstrParam() : Real 
GM_GenericCurve:  

constrParam(startConstrParam()) = startPoint(); 
constrParam(endConstrParam()) = endPoint(); 
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ในเรื่องนี้ไมมีสมมุติฐานวา startConstrParam นอยกวา endConstrParam แตกระบวนการกําหนด
พารามิเตอรตองเปนในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน (เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางชัดเจน) 

หมายเหตุ พารามิเตอรเชิงอนุมาน (constructive parameters) ถูกเลือกใชบอยครั้ง เพื่อความสะดวกในการ
คํานวณและไมบอยนักมีความสัมพันธแบบงายกับระยะทางของสวนโคง ซึ่งถูกกําหนดในรูปของกระบวนการ
กําหนดพารามิเตอรโดยปริยาย (default parameterization)  โดยปกติ การสรางรูปทางเรขาคณิตจะใชพารามิเตอร
เชิงอนุมาน ตามที่ผูเขียนโปรแกรมเห็นวาเหมาะสมแลว และคํานวณพารามิเตอรความยาวของสวนโคงเมื่อถูก
สอบถาม (query) 

6.4.7.8 constrParam 

การปฏิบัติการ “constrParam” จะเปนทางเลือกของการแสดงผลของเสนโคงในลักษณะของภาพที่
ตอเนื่องของอันตรภาคเลขจํานวนจริงโดยปราศจากขอจํากัดวา พารามิเตอรแสดงผลความยาวของ
สวนโคงของเสนโคง หรือไมมีขอจํากัดระหวางคลาส GM_Curve และ องคประกอบของคลาส 
GM_Curve ของคลาส  GM_CurveSegments  การใชงานสวนใหญของการปฏิบัติการนี้ เปน 
การแสดงใหเห็นสมการเชิงอนุมานของเสนโคงรากฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะมีประโยชนเมื่อ 
เสนโคงนั้นถูกใชเพื่อสรางพารามิเตอรของพื้นผิว (parametric surface)  

GM_GenericCurve::constrParam(cp : Real) : DirectPosition 

6.4.7.9 length 

ความยาวของชิ้นสวนของรูปเรขาคณิตเชิงเสนโคง (curvilinear geometry) จะเปนการวัดเชิงตัวเลข
ความยาวของรูปเรขาคณิตเชิงเสนโคงในระบบพิกัดอางอิง  เนื่องจากความยาว (length) เปนการ
สะสมของระยะทาง (distance) คาที่ถูกสงคืนของความยาวจะอยูในหนวยวัดที่สอดคลองกับการวัด
ระยะทาง  การปฏิบัติการ “length” จะสงคืนระยะทางระหวางจุด 2 จุดตามแนวเสนโคง  คาโดย
ปริยายของสองพารามิเตอรจะเปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ตามลําดับ  ถาความยาวของจุดไมอยูบน
เสนโคงแลว ความยาวจะถูกฉาย (projected) ไปยัง DirectPosition ที่ใกลที่สุดบนเสนโคงกอนการ
คํานวณระยะทาง  ถาเสนโคงเปนแบบซับซอนและสงผาน 2 จุดมากกวาหนึ่งครั้ง ระยะทางจะเปน
ระยะทางสั้นที่สุดระหวางจุด 2 จุดบนคลาส GM_Curve นี้ 

GM_GenericCurve::length(point1 : GM_Position = startPoint(), 
 point2 : GM_Position = endPoint() ) : Length 
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รูปแบบลําดับที่สองของการปฏิบัติการ “length” จะทํางานโดยตรงจากพารามิเตอรเชิงอนุมาน โดย
อนุญาตใหการแปลงผันโดยตรงระหวางตวัแปร (variables) ที่ถูกใชในกระบวนการกาํหนด
พารามิเตอรและการปฏิบัติการ “constrParam” 

GM_GenericCurve::length(cparam1 : Real = startConstrParam(), 
   cparam2 : Real = endConstrParam() ) : Length 

ระยะทางระหวางตําแหนง ทิศทางที่ถูกกําหนดโดยกระบวนการกําหนดพารามิเตอรโดยปริยายคือ 
ความแตกตางของพารามิเตอรแบบงาย  นอกจากนี้ ฟงกชันความยาว (length function) อนุญาต
สําหรับการแปลงผันของพารามิเตอรเชิงอนุมานกับพารามิเตอรความยาวสวนโคง 

If p = length(startConstrParam, p2) + startParam 
then parameterization(p) = constrParam(p2) 

6.4.7.10 asLineString  

ฟงกชัน “asLineString” สรางสายเสน (line string) (ลําดับเซกเมนตของเสน) โดยที่จุดควบคุม 
(จุดสิ้นสุดของเซกเมนต) วางอยูบนเสนโคงนี้  ถา “maxSpacing” ถูกกําหนดคา (ไมใชคาศูนย) แลว 
ระยะทางระหวางจุดควบคุมตามแนวเสนโคงที่ถูกสรางขึ้นจะไมยาวกวา “maxSpacing”  ถา 
“maxOffset” ถูกกําหนดคา (ไมใชคาศูนย) ระยะทางระหวางเสนโคงท่ีถูกสรางขึ้น ณ จุดใดๆ และ
เสนโคงตนฉบับ (original curve) จะไมยาวกวา “maxOffset”  ถาทั้งสองพารามิเตอรถูกกําหนดคา
แลว ทั้งสองเกณฑที่กําหนดจะเกิดขึ้นจริง  ถาจุดควบคุมตนฉบับ (original control points) ของ 
เสนโคงอยูบนเสนโคงแลว จุดควบคุมตนฉบับนี้จะถูกรวมอยูในการปฏิบัติการ controlPoints ของ
คลาส GM_LineString ที่ถูกสงคืน  ถาทั้งสองพารามิเตอรถูกกําหนดคาเปนศูนยแลว สายเสนที่ถูก
สงคืนจะถูกสรางจากจุดควบคุมของเสนโคงตนฉบับ  

GM_GenericCurve::asLineString(spacing : Distance = 0, offset : Distance = 0) 
 : GM_LineString 

หมายเหตุ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการสรางการประมาณคาเชิงเสนของเสนโคงสําหรับการปฏิบัติงาน 
อยางงาย เชน การแสดงผล  ฟงกชันมักถูกอางถึงในรูปของ “stroked curve”  สําหรับวัตถุประสงคนี้ คาชุด 
“maxOffset” มีประโยชนในการรักษาการนําเสนอขั้นต่ําสุดของเสนโคง ที่เหมาะสมสําหรับอุปกรณการแสดงผล
ที่ถูกกําหนดไว  ฟงกชันนี้มีประโยชนในการจัดเตรียมการแปลงรูปเสนโคงจากระบบพิกัดอางอิงหนึ่งไปสูอีก
ระบบหนึ่งโดยการแปลงจากจุดควบคุมของระบบพิกัด  ในกรณีนี้ คาชุด “maxSpacing” มีความเหมาะสมมากกวา  



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-95 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

การอนุญาตใหทั้ งสองพารามิ เตอรมีคาปริยายเปนศูนย  พบวา  ไมมีประโยชนทางดานภูมิศาสตรและ 
การแปลตีความทางเรขาคณิตใดๆ ยกเวน การไดรับรูสารสนเทศเพิ่มเติมวาเสนโคงถูกสรางไดอยางไร 

6.4.8 GM_CurveInterpolation 

คลาส GM_CurveInterpolation เปนรายการของรหัสที่อาจถูกใชเพื่อจําแนกกลไกของ 
การประมาณคาในชวงที่ถูกระบุโดยผังเคารางการประยุกต  ในลักษณะของรายการของรหัส  ไมมี
จุดมุงหมายของการจํากัดคาที่เปนไปไดของคลาส GM_CurveInterpolation  ประเภทยอย (subtypes) 
ของคลาส GM_CurveSegment สามารถเกิดขึ้นไดโดยทางตรงดวยการกําหนดคลาสยอย 
(subclassing) หรือโดยทางออมดวยการระบุวิธีการประมาณคาในชวงและระเบียนของ 
controlParameters ที่ถูกเชื่อมสัมพันธเพื่อสนับสนุนวิธีการประมาณคาในชวงเสนโคง  วิธีการที่
สมเหตุสมผลสําหรับการประมาณคาในชวง “interpolation” มีดังตอไปนี้ (แตไมไดถูกจํากัดไวเพียง
เทานี้) 

a) Linear (linear) - กลไกการประมาณคาในชวงจะสงคืนคา DirectPositions  (ตําแหนง ทิศทาง) 
บนเสนตรงระหวางแตละคาคูที่ตอเนื่องของ controlPoints (จุดควบคุม) 

b) Geodesic (geodesic) - กลไกการประมาณคาในชวงจะสงคืนคา DirectPositions  บน 
เสนโคงภูมิมาตรศาสตร (geodesic curve) ระหวางแตละคาคูที่ตอเนื่องของ controlPoints   
เสนโคงภูมิมาตรศาสตรคือ เสนโคงของความยาวที่ส้ันที่สุด  เสนภูมิมาตรศาสตรจะถูกกําหนด
ในระบบพิกัดอางอิงของคลาส GM_Curve ซ่ึงคลาส GM_CurveSegment ถูกใชในระบบพิกัด
อางอิง 

c) Circular arc by three points (circularArc3Points) – สําหรับแตละเซตของ controlPoints 3 จุดที่
ตอเนื่องกัน โดยมีจุดควบคุมกึ่งกลางเปนคาออฟเซตแบบคู (even offset) จากการเริ่มตนของ
ลําดับของจุดควบคุม กลไกการประมาณคาในชวงจะสงคืนคา DirectPositions บนเสนโคง 
เชิงวงกลม (circular arc) โดยสงผานจากจุดลําดับที่หนึ่งผานจุดกึ่งกลางไปสูจุดลําดับที่สาม  
ลําดับของจุดควบคุมจะมีจํานวนของสมาชิกเปนคี่  หมายเหตุ: ถาจุดสามจุดเปนเสนตรงรวม 
(co-linear) สวนโคงเชิงวงกลมจะกลายเปนเสนตรง 

d) Circular arc by two points and bulge factor (circularArc2PointWithBulge) – สําหรับแตละ 
คาคูที่ตอเนื่องของ controlPoints กลไกการประมาณคาในชวงจะสงคืนคา DirectPositions 
(ตําแหนง ทิศทาง) บนเสนโคงเชิงวงกลมโดยสงผานจาก controlPoints ลําดับที่หนึ่งไปยัง 
controlPoints ลําดับที่สอง ดังนั้น พารามิเตอรควบคุมที่เชื่อมสัมพันธกําหนดคาออฟเซตของ
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ศูนยกลางของสวนโคงจากจุดกึ่งกลางของคอรด (chord) โดยมีคาบวกสําหรับเสนที่ไปทาง
ซายมือและมีคาลบสําหรับเสนที่ไปทางขวามือ  รูปแบบนี้จะถูกใชเฉพาะ 2 มิติเทานั้น 
เนื่องจากธรรมชาติของการกําหนดเทคนิคถูกจํากัด 

e) Elliptical arc (elliptical) – สําหรับแตละเซตของ controlPoints 4 จุดที่ตอเนื่องกัน กลไก 
การประมาณคาในชวงจะสงคืนคา DirectPositions บนสวนโคงเชิงวงรี (elliptical arc) โดย
สงผานจาก controlPoints ลําดับที่หนึ่งผานไปยัง controlPoints กึ่งกลางเรียงตามลําดับไปยัง 
controlPoints ลําดับที่ส่ี หมายเหตุ: ถา controlPoints 4 จุดเปนเสนตรงรวม (co-linear) เสนโคง
จะกลายเปนเสนตรง   ถา controlPoints 4 จุดอยูบนวงกลม (circle) เดยีวกัน  สวนโคงกลายเปน
สวนโคงเชิงวงกลม (circular arc) 

f) Clothoid (clothoid) – ใชการประมาณคาในชวงโดยวิธี Cornu's spiral หรือวิธี clothoid 

g) Conic arc (conic) - เหมือนกับ elliptical arc แตอาศัยเซตของ controlPoints 5 จุดที่ตอเนื่องกัน
เพื่อกําหนดภาคตัดรูปกรวย (conic section) 

h) Polynomial Spline (polynomialSpline) - controlPoints ถูกจัดลําดับในรูปของสายเสน แตคา 
controlPoints จะถูกขยายออกโดยฟงกชัน spline แบบพหุนาม (polynomial spline function)  
โดยปกติ ระดับขั้นของความตอเนื่อง (degree of continuity) ถูกกําหนดโดยระดับขั้นของ 
พหุนาม (degree of polynomials) ที่เลือกใช 

i) Cubic spline (cubicSpline) – controlPoints ถูกประมาณคาในชวงโดยอาศัยคาแทนเจนต
เร่ิมตน (initial tangents) และพหุนามกําลังสาม (cubic polynomials) ในรูปแบบของ spline 
แบบพหุนามระดับขั้นที่ 3 (degree 3 polynomial spline) 

j) Rational Spline (rationalSpline) – controlPoints ถูกเรียงลําดับในรูปของสายเสน แต 
controlPoints ถูกขยายออกโดยฟงกชัน spline แบบตรรกยะ (rational) (ผลหารของพหุนาม)  
โดยปกติ ระดับขั้นของความตอเนื่อง (degree of continuity) ถูกกําหนดโดยระดับขั้นของ 
พหุนาม (degree of polynomials) ที่เลือกใช 

รายการเหลานี้จะถูกทําใหเกิดผลโดยรายการของรหัส และอาจผันแปรในคาที่แทจริงจากสายอกัขระ
ที่อธิบายไวขางตน 

GM_CurveInterpolation:: 
linear 
geodesic 
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circularArc3Points  
circularArc2PointWithBulge 
elliptical 
clothoid  
conic  
polynomialSpline 
cubicSpline 
rationalSpline  

6.4.9 GM_CurveSegment  

6.4.9.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_CurveSegment กําหนดเซกเมนตที่เปนเอกพันธของคลาส GM_Curve  โดยสวนใหญ 
แตละคลาส GM_CurveSegment จะอยูในคลาส GM_Curve หนึ่ง 

6.4.9.2 Interpolation 

ขอมูลอรรถาธิบาย “interpolation” ระบุถึงกลไกการประมาณคาในชวงเสนโคงที่ใชสําหรับ
เซกเมนตนี้  กลไกนี้ใชจุดควบคุมและพารามิเตอรควบคุมสําหรับกําหนดตําแหนงของคลาส 
GM_CurveSegment นี้ 

GM_CurveSegment::interpolation : GM_CurveInterpolation 

6.4.9.3 numDerivatives  
ขอมูลอรรถาธิบาย “numDerivativesAtStart” และ “numDerivativesAtEnd” ระบุ ประเภทของความ
ตอเนื่องระหวางเซกเมนตของเสนโคงและความใกลเคียงมากที่สุดของเซกเมนต คาลําดับที่หนึ่ง
สําหรับตัวตั้งตน (predecessor) ของเซกเมนต และคาลําดับที่สองสําหรับตัวสืบทอด (successor) 
ของเซกเมนต  ถาคานี้เปนลําดับแรกหรือลําดับสุดทายของเซกเมนตของเสนโคงในเสนโคง คาหนึ่ง
ของคาเหลานี้ถูกละเลยเมื่อเหมาะสม  ขอมูลอรรถาธิบาย “numDerivativesInterior” ระบุประเภท
ของความตอเนื่องซึ่งถูกรับประกันการอยูภายในเสนโคง  คาโดยปริยายของคา “0” หมายถึงความ
ตอเนื่องแบบงาย (simple continuity) ซ่ึงเปนระดับต่ําที่สุดของขอบังคับของความตอเนื่อง  ระดับนี้

ถูกอางอิงในรูปของ “C
0
” ในขอความทางคณิตศาสตร  คาของ “1” หมายถึง ฟงกชันและ 

การอนุพัทธลําดับที่หนึ่งของฟงกชันซึ่งตอเนื่องกัน ณ จุดส้ินสุดที่เหมาะสม นั่นคือ ความตอเนื่อง 
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“C
1
”  คาของ “n” สําหรับเลขจํานวนเต็มใดๆ หมายถึง ฟงกชันและการอนุพัทธลําดับที่ n ของ

ฟงกชันที่ตอเนื่องกัน นั่นคือ ความตอเนื่อง “C
n
” 

GM_CurveSegment::numDerivativesAtStart [0,1]: Integer = 0; 
GM_CurveSegment::numDerivativesInterior [0,1]: Integer = 0; 
GM_CurveSegment::numDerivativesAtEnd [0,1]: Integer = 0; 

หมายเหตุ การใชคาเหลานี้จะเหมาะสมเฉพาะ เมื่อการกําหนดเสนโคงพื้นฐานเปนระบบภายใตการตัดสินใจ 

(underdetermined system)  ตัวอยางสายเสนและเซกเมนตไมสามารถสนับสนุนความตอเนื่องที่มากกวา “C
0
”  

เนื่องจากไมมีพารามิเตอรควบคุมสํารองเพื่อปรับเปลี่ยนมุมที่ไดรับ ณ จุดสุดทายของเซกเมนต  ในทางตรงกันขาม 
ฟงกชัน Spline มีองศาเสรี (degrees of freedom) พิเศษบนเซกเมนตลําดับสุดทาย ซึ่งอนุญาตใหฟงกชัน

ปรับเปลี่ยนคาของการอนุพัทธเพื่อสนับสนุนความตอเนื่อง “C
1
” หรือที่สูงกวา 

6.4.9.4 samplePoint 

การปฏิบัติการ “samplePoint” จะสงคืนคาแถวลําดับ (array) ที่ถูกจัดอันดับคาของจุด (คลาส
GM_PointArray) ซ่ึงวางอยูบนคลาส GM_CurveSegment  ในกรณีสวนใหญ คาของจุดเหลานี้จะ
สัมพันธกับจุดควบคุมที่ถูกใชในการสรางเซกเมนต 

GM_CurveSegment::samplePoint() : GM_PointArray 

หมายเหตุ controlPoint ของเซกเมนตของเสนโคง (curve segment) ถูกใชเพื่อควบคุมรูปรางของเซกเมนต 
และไมเสมอไปวาอยูบนเซกเมนตของเสนโคงของตัวมันเอง  ตัวอยางเชน ในเสนโคงแบบ spline เซกเมนตของ
เสนโคงถูกกําหนดในรูปของผลรวมของเวกเตอรที่ถูกถวงน้ําหนัก (weighted vector sum) ของ controlPoints แต
ละฟงกชันถวงน้ําหนัก (weight function) จะมีคาสูงสุดภายในอันตรภาคพารามิเตอรเชิงอนุมาน (constructive 
parameter interval)  ซึ่งจะสมนัยกับจุดบนเสนโคงอยางคราวๆ ในที่จุดสงผานอยางใกลเคียงที่สุดกับ 
controlPoints  ที่สมนัยกัน  จุดเหลานี้ที่มีคาของเสนโคงในระดับสูงสุดของฟงกช่ันถวงนํ้าหนักจะเปนจุดตัวอยาง 
(sample points) สําหรับเซกเมนตของเสนโคง 

6.4.9.5 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” กับคลาส GM_CurveSegment ปฎิบัติการในความหมายเดียวกับคลาส 
GM_Curve ยกเวนคือ จุดสิ้นสุดของคลาส GM_CurveSegment ไมจําเปนตองมีคลาส GM_Points 
อยู และ ฉะนั้นการปฏิบัติการทางขอบเขตอาจประกอบดวยคลาส GM_Points แบบชั่วคราว 
(transient) 
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GM_CurveSegment::boundary() : GM_CurveBoundary 

หมายเหตุ คลาส  GM_CurveBoundary ที่กลาวถึงขางตนสวนใหญจะมีตําแหนงที่แบงแยกอยางชัดเจน  
2 ตําแหนง แตคลายกับคลาส GM_Curves  โดยคลาส GM_CurveSegments สามารถวนรอบในตัวมันเอง   
เคาโครงเรื่อง (scenario) สวนใหญคือ จุดทั้งหมดที่ถูกใชจะเปนแบบชั่วคราว (ถูกสรางเพื่อสนับสนุนคาที่สงคืน)  
โดยยกเวนสําหรับจุด startPoint และจุด endPoint ของคลาส GM_Curve ที่ถูกรวมกลุม  ในกรณีที่คลาส 
GM_Curve ถูกเกี่ยวของในคลาส GM_Complex สองตําแหนงเหลานี้จะถูกแสดงผลในรูปของคลาส GM_Points 
ในคลาส GM_Complex เดียวกัน 

6.4.9.6 reverse 

การผันกลับ (reverse) ของคลาส GM_CurveSegment จะผันกลับแบบงายกับการกําหนดทิศทางของ
กระบวนการกําหนดพารามิเตอรของเซกเมนต 

GM_CurveSegment::reverse() : GM_CurveSegment 

6.4.10 GM_LineString 

6.4.10.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_LineString (ภาพที่ 16) ประกอบดวยลําดับของเสนของเซกเมนต โดยแตละเสนของ
เซกเมนตมีกระบวนการกําหนดพารามิเตอรคลายกับสวนหนึ่งของคลาส GM_LineSegment  
(ดูหัวขอ 6.4.11)  ส่ิงที่สําคัญ คลาสจะรวม Sequence<GM_LineSegments> เขาไปในวัตถุเดียว ซ่ึง
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บอยางชัดเจน 

6.4.10.2 controlPoint 

ขอมูลอรรถาธิบาย “controlPoint” ของคลาส GM_LineString เปนลําดับของตําแหนงระหวาง 
เสนโคงที่ถูกประมาณคาในชวงเชิงเสนตรง  ตําแหนงลําดับที่หนึ่งในลําดับคือ startPoint ของคลาส 
GM_LineString และจุดลําดับสุดทายในลําดับคือ endPoint ของคลาส GM_LineString 

GM_LineString::controlPoint : GM_PointArray 
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ภาพที่ 16 การประมาณคาในชวงเชงิเสน เชงิสวนโคง และเชิงภูมิมาตรศาสตร  
(Linear, arc geodesic interpolation) 

6.4.10.3 GM_LineString (constructor) 

ตัวสราง (constructor) สําหรับคลาส GM_LineString ใชลําดับของจุดและการสรางคลาส
GM_LineString ดวยจุดเหลานั้นในรูปของ controlPoints  

ตัวสรางของคลาส GM_LineString  ใช 2 ตําแหนงหรือมากกวาและสรางสายเสนเชื่อมตอระหวาง
จุดอยางเหมาะสม 

GM_LineString::GM_LineString(points[2..n]:GM_Position):GM_LineString 

6.4.10.4 asGM_LineSegment 

การปฏิบัติการ “asGM_LineSegment” จะแยกสายเสนออกเปนลําดับที่สมมูลของเซกเมนตของเสน 
(line segments) 

 GM_LineString::asGM_LineSegment() : Sequence<GM_LineSegment> 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-101 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

6.4.11 GM_LineSegment 

6.4.11.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_LineSegment ประกอบดวย DirectPositions (ตําแหนงทิศทาง) 2 จุดที่แยกกันอยาง
ชัดเจน (startPoint และ endpoint) ถูกเชื่อมตอกันโดยเสนตรง  ดังนั้น ขอมูลอรรถาธิบายของ 
การประมาณคาในชวงของคลาส GM_LineSegment อาจเปนการปฏิบัติการ “linear”  คาโดยปริยาย 
(default) ของ GM_GenericCurve::parameterization = c(s) คือ  

 (L : Distance) = endParam – startParam 
 c(s) = ControlPoint[1]+((s-startParam)/L)*(ControlPoint[2]-ControlPoint[1]) 

จุดอ่ืนใดในแถวลําดับของ controlPoint ตองวางอยูบนเสนตรงนี้  จุดควบคุมทั้งหมดของคลาส 
GM_LineSegment จะอยูทั้งหมดบนเสนระหวางจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของเสนตรง  ระหวางสอง
จุดนี้ ตําแหนงอื่นๆ อาจถูกประมาณคาในชวงแบบเชิงเสน 

หมายเหตุ การประมาณคาในชวงแบบเชิงเสนที่อาศัยกระบวนการกําหนดพารามิเตอร เชิงอนุมาน  t  
เมื่อ 0 ≤ t ≤ 1.0 โดยที่ c(o) = c.startPoint() และ c(1)=c.endPoint() คือ 

 c(t) =c(0)(1 − t) +c(1) t  

6.4.11.2 GM_LineSegment (constructor) 

ตัวสรางของคลาส GM_LineSegment ใช 2 ตําแหนงและสรางเซกเมนตของเสนที่เหมาะสมเชื่อมตอ
ระหวางสองตําแหนง  ตัวสรางเปนคลาสที่ถูกกําหนดขอบเขต 

 GM_LineSegment::GM_LineSegment(point[2] : GM_Position) : GM_LineSegment 

6.4.12 GM_GeodesicString  

6.4.12.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_GeodesicString ประกอบดวยลําดับของเซกเมนตภูมิมาตรศาสตร (geodesic segments)  
ส่ิงที่สําคัญ คลาสจะรวม Sequence<GM_Geodesic> เขาไปในวัตถุเดียว ซ่ึงประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
อยางชัดเจน 
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6.4.12.2 controlPoint 

ขอมูลอรรถาธิบาย“controlPoint”ของคลาส GM_GeodesicString เปนลําดับของตําแหนงระหวาง
คลาส GM_GeodesicString ที่ถูกประมาณคาในชวงโดยอาศัยภูมิมาตรศาสตรจากจีออยด (geoid) 
หรือทรงรี (ellipsoid) ของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกนํามาใช  การจัดระบบของจุดควบคุมเหลานี้
เหมือนกับกรณีของคลาส GM_LineString (ดูหัวขอ 6.4.10.2) 

GM_GeodesicString::controlPoint : GM_PointArray 

การประมาณคาในชวงสําหรับคลาส GM_GeodesicString คือ “geodesic” 

GM_GeodesicString::interpolation : GM_CurveInterpolation = “geodesic” 

6.4.12.3 GM_GeodesicString (constructor)  

ตัวสรางของคลาส GM_GeodesicString ใช 2 ตําแหนงหรือมากกวา ประมาณคาในชวงโดยอาศัย 
ภูมิมาตรศาสตรที่ถูกกําหนดจากจีออยด (หรือทรงรี) ของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกนํามาใช และสราง
สายภูมิมาตรศาสตรที่เหมาะสมเชื่อมตอระหวางจุดเหลานั้น 

6.4.12.4 asGM_Geodesic 

การปฏิบัติการ “asGM_Geodesic” ถูกแบงออกเปนสายภูมมิาตรศาสตร (geodesic string) เขาไปใน
ลําดับที่สมมูลของเซกเมนตภูมิมาตรศาสตร (geodesic segments) 

GM_GeodesicString::asGM_Geodesic() : Sequence<GM_Geodesic> 

6.4.13 GM_Geodesic 

6.4.13.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Geodesic ประกอบดวยสองตําแหนงที่แยกกันอยางชัดเจนที่ถูกเชื่อมตอโดยเสนโคง 
ภูมิมาตรศาสตร (geodesic curve)  จุดควบคุมของคลาส GM_Geodesic จะวางอยูบนภูมิมาตรศาสตร
ระหวางจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของภูมิมาตรศาสตร  ระหวางสองจุดเหลานี้ เสนโคง 
ภูมิมาตรศาสตรที่ถูกกําหนดจากแบบจําลองทรงรีหรือจีออยดถูกใชโดยระบบพิกัดอางอิงที่อาจถูก
ใชเพื่อประมาณคาในชวงตําแหนงอ่ืนๆ  จุดอื่นใดในแถวลําดับ controlPoint ตองตกลงบนเสนโคง
ภูมิมาตรศาสตรนี้ 
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6.4.13.2 interpolation 

การประมาณคาในชวงสําหรับคลาส GM_Geodesic คือ “geodesic”  

GM_Geodesic::interpolation : GM_CurveInterpolation = “geodesic” 

6.4.13.3 GM_Geodesic (constructor)  

ตัวสรางของคลาส GM_Geodesic ใช 2 ตําแหนงและสรางเสนภูมิมาตรศาสตรที่เหมาะสมเชื่อมตอ
ระหวางตําแหนงทั้งสอง ตัวสรางเปนคลาสที่ถูกกําหนดขอบเขต 

 GM_Geodesic:: GM_Geodesic(point[2] : GM_Position) : GM_Geodesic 

6.4.14 GM_ArcString  

6.4.14.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_ArcString (ภาพที่ 17) จะคลายกับกับคลาส GM_LineString ยกเวนคือ การประมาณคา
ในชวงโดยใชสวนโคงรูปวงกลม (circular arcs)  เนื่องจากการประมาณคาในชวงตองการจุดสามจดุ
เพื่อกําหนดสวนโคงรูปวงกลม  ขอมูลอรรถาธิบาย controlPoints ถูกปฏิบัติในลักษณะของลําดับ
ของเซตที่ซอนทับกัน (sequence of overlapping sets) ของคลาส GM_Positions 3 ตําแหนงซึ่งเปน
จุดเริ่มตนของแตละสวนโคง โดยอาศัยบางจุดระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด และจุดสิ้นสุดของแต
ละสวนโคง  เนื่องจากจุดสิ้นสุดของแตละเสนโคงจะเปนจุดเริ่มตนของเสนโคงถัดไป คลาส 
GM_Position นี้ไมซํ้าซอนกับลําดับของ controlPoint  

6.4.14.2 numArc  

ขอมูลอรรถาธิบาย “numArc” จะเปนจํานวนของสวนโคงเชิงวงกลมในสายของสวนโคง  เนื่องจาก
วิธีการประมาณคาในชวงตองการเซตของ 3 ตําแหนงที่ซอนทับ จํานวนของเสนโคงกําหนดจํานวน 
controlPoints  

 GM_ArcString:numArc : Integer = ((controlPoint.length – 1)/2) 
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6.4.14.3 controlPoint 

ขอมูลอรรถาธิบาย “controlPoint”  คือ ลําดับของจุดที่ใชเพื่อควบคุมสวนโคงในสายของสวนโคงนี้ 
สามตําแหนงลําดับแรกของคลาส  GM_Positions ในลําดับกําหนดสวนโคงลําดับที่หนึ่ ง   
สามตําแหนงลําดับถัดมาใดๆ ของคลาส GM_Positions ที่เริ่มตนดวยคาออฟเซตคี่ (odd offset) 
กําหนดเสนโคงอีกเสนในสายของสวนโคง 

GM_ArcString:controlPoint : GM_PointArray {size = 2*numArc +1} 

6.4.14.4 interpolation 

การประมาณคาในชวงสําหรับคลาส GM_ArcString คือ “circularArc3Points” 

GM_ArcString::interpolation : GM_CurveInterpolation = “circularArc3Points” 

6.4.14.5 GM_ArcString (constructor)  

ตัวสรางคลาส GM_ArcString ใชลําดับของจุดตางๆ ที่ถูกกําหนดโดยคลาส GM_Positions และ
สรางลําดับของสวนโคงแบบ 3 จุด โดยเชื่อมตอจุดเหลานั้น  โดยธรรมชาติของสายสวนโคง  
(arc string) ลําดับตองมีจํานวนของตําแหนงที่เปนจํานวนคี่ 

6.4.14.6 asGM_Arc  

ตัวปฏิบัติการ asGM_Arc สรางลําดับของสวนโคงซึ่งสมมูลทางเรขาคณิตของสายสวนโคงนี้ 

GM_ArcString::asGM_Arc() : Sequence<GM_Arc> 
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ภาพที่ 17  สวนโคง (Arcs) 
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6.4.15 GM_Arc  

6.4.15.1 อรรถศาสตร (Semantics)  

คลาส GM_Arc ถูกกําหนดโดยสามจุด และประกอบดวยสวนโคงของวงกลม (circle) ที่ถูกกําหนด
โดยจุดสามจุด โดยเริ่มตน ณ จุดลําดับที่หนึ่ง สงผานไปยังจุดสําดับที่สอง และจะหยุด ณ จุดลําดับที่
สาม  ถาจุดทั้งสามจุดเปนแนวเสนตรงรวมกัน (co-linear) แลว สวนโคงจะเปนสายเสนแบบ 3 จุด 
และจะไมสามารถสงคืนคาจุดศูนยกลาง (center) รัศมี (radius) มุมเริ่มตน (start angle) และ 
มุมสิ้นสุด (end angle) ได 

หมายเหตุ ในแบบจําลอง  คลาส GM_Arc คือคลาสยอย (subclass) ของคลาส GM_ArcString  โดยมี 
สายสวนโคงเล็กๆ ที่ประกอบดวยสวนโคงเพียงเสนเดียว เรื่องนี้อาจตรงกันขามกับความรูสึกคือ คลาสยอย 
(subclass) ถูกพิจารณาวามีความซับซอนมากกวาซูเปอรคลาสของคลาสยอย  (ที่มีวิธีการและขอมูลอรรถาธิบาย
มากกวา)  คลาส GM_Arc ซับซอนนอยกวาคลาส GM_ArcString ในที่นั้น คลาส GM_Arc มีขอมูลนอยกวา แต
คลาส GM_Arc มีความซับซอนมากกวา ซึ่งคลาส GM_Arc สามารถสงคืนสารสนเทศทางเรขาคณิต  เชน  
จุดศูนยกลาง (center) มุมเริ่มตน (start angle) และมุมสิ้นสุด (end angle) ความซับซอนทางการคํานวณที่เพิ่มเติมนี้
บังคับใหคลาสยอยเปนไปในทิศทางที่ควรจะเปน  นอกจากนี้ ความหมายในลักษณะ “is type of”  
(เปนประเภทของ) ใชงานในลักษณะนี้และไมใชอยางอื่น 

ในการนําเสนอผลแบบงายของคลาส GM_Arc จุด 3 จุดในลําดับของ controlPoint (จุดควบคุม) 
สําหรับคลาส GM_Arc เรียงตามลําดับ จะประกอบดวยจุดตั้งตน (initial point) บนสวนโคง โดย
เปนจุดอยูบนสวนโคงที่ไมใชทั้งจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด และจุดสิ้นสุดของคลาส GM_Arc  

 GM_Arc::controlPoint : GM_PointArray = < startPoint : GM_Position, 
 midPoint : GM_Position,  
 endPoint : GM_Position>  

ถามีการกําหนดจุดเพิ่มเติมแลว ทุกจุดตองวางบนเสนวงกลมที่ถูกกําหนดโดยจุด 3 จุดใดๆ ในแนว
มิใชเชิงเสนรวม (non-colinear) ในแถวลําดับของจุดควบคุม  จุดทั้งหมดจะวางอยูบนเสนวงกลม
เดียวกันและจะถูกกําหนดในแถวลําดับ controlPoint ตามลําดับที่จุดตางๆ เกิดบนสวนโคง 

หมายเหตุ การใชคําศัพท “midPoint” สําหรับศูนยกลางของ GM_Position ของลําดับ controlPoint ไมได
หมายความเพื่อกําหนดวาคลาส GM_Position เปนจุดกึ่งกลางทางเรขาคณิต (geometric midpoint) ของสวนโคง  
สิ่งนี้เปนการเลือกใชที่ดีที่สุดสําหรับคลาส GM_Position จากมุมมองความเสถียรทางการคํานวณ แตสิ่งนี้ไมได
สําคัญอยางแทจริงสําหรับคณิตศาสตรเพื่อการทํางาน 
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6.4.15.2 GM_Arc (constructor)  

ตัวสรางคลาส GM_Arc ใช 3 ตําแหนงและสรางสวนโคงที่สมนัย 

GM_Arc::GM_Arc(point[3] : GM_Position): GM_Arc 

ตัวสรางลําดับที่สองของคลาส GM_Arc ใช 2 ตําแหนงและคาออฟเซตของจุดกึ่งกลางของสวนโคง
จากจุดกึ่งกลางของคอรดซึ่งถูกกําหนดโดยระยะทางและทิศทางและสรางสวนโคงที่สมนัย 

GM_Arc::GM_Arc(point[2] : GM_Position, bulge : Real, normal : Vector) : GM_Arc 

จุดกึ่งกลางของสวนโคงที่ไดรับจะถูกกําหนดโดย 

midPoint = ((startPoint + endPoint)/2.0) + bulge*normal 

ในระบบพิกัดอางอิง 2 มิติ สวนนูน (bulge) สามารถกําหนดเครื่องหมาย (sign) และเสนปกติ
(normal) สามารถสมมุติใหเปนเสนที่ตั้งฉาก  (perpendicular) กับเซกเมนตของเสนระหวาง
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของของสวนโคง (คอรดของสวนโคง) โดยการชี้ทางดานซาย 

ตัวอยาง ถาจุดสองจุดคือ P0 = (x0, y0) และ P1 = (x1, y1) และสวนนูนคือ b ดังนั้น เวกเตอรในทิศทาง
ของ P1  จาก P0 คือ 

 

เพื่อความสมบูรณของระบบพิกัดเฉพาะถิ่นดานขวา สองเวกเตอรตองมีเวกเตอรที่เปน 
ผลคูณจุดของเวกเตอร (vector dot product) ของศูนยและผลคูณไขวของเวกเตอร (vector cross 
product) ของ 1  โดยการตรวจสอบ เสนปกติทางซายเพื่อความสมบูรณของคาคู คือ 

 
จุดกึ่งกลางของสวนโคง ซ่ึงเปนจุดกึ่งกลางของคาออฟเซตของคอรด (chord offset) โดยสวนนูน 
กลายเปน 

 

สวนนูนนี้อยูทางดานซาย ถา  b > 0 และอยูทางขวา (rightward) ถา b < 0 
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6.4.15.3 center 

การปฏิบัติการ “center” คํานวณจุดศูนยกลางของวงกลมของสวนโคง ในลักษณะของตําแหนง 
ทิศทาง  ระบบพิกัดอางอิงของ DirectPosition ที่ถูกสงคืน ซ่ึงจะเหมือนกับของคลาส GM_Arc  ใน
บางกรณีที่ผิดปกติ  DirectPosition ที่ไดจากการคํานวณอาจวางอยูนอกโดเมนอยางสมเหตุสมผล
ของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกใชโดย คลาส GM_Arc (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาสวนโคงรากฐานมีรัศมี
ใหญมาก)  ผังเคารางการประยุกตอาจเลือกใชวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมในกรณีเชนนี้ 

GM_Arc::center() : DirectPosition 

6.4.15.4 radius 

การปฏิบัติการ  “radius” คํานวณรัศมีของวงกลมสวนโคงที่เปนสวน (portion) หนึ่งของวงกลม 

GM_Arc::radius() : Distance 

6.4.15.5 startOfArc  

การปฏิบัติการ “startOfArc” คํานวณแบริง (bearing) ของเสนจากจุดศูนยกลางของวงกลมของ 
สวนโคงที่เปนสวนหนึ่งของวงกลมกับจุดเริ่มตนของสวนโคง ในกรณี 2 มิติ การปฏิบัติการ 
“startOfArc” จะเปนมุมเริ่มตน ในกรณี 3 มิติ มุมแบริงปกติ (normal bearing angle) บอกเปนนัยวา 
สวนโคงขนานกับวงกลมอางอิง  ถาสิ่งนี้ไมใชกรณีที่พิจารณาแลว แบริงตองรวมสารสนเทศของ
ความสูง (altitude) ดวย 

GM_Arc::startOfArc() : Bearing ¶ 

6.4.15.6 endOfArc 

การปฏิบัติการ “endOfArc” คํานวณแบริงของเสนจากจุดศูนยกลางของวงกลมของสวนโคงที่เปน
สวนหนึ่งของวงกลมกับจุดสิ้นสุดของสวนโคง  ในกรณี 2 มิติ ส่ิงนี้จะเปนมุมส้ินสุด  ในกรณี 3 มิติ 
มุมแบริงปกติบอกเปนนัยวาสวนโคงขนานกับวงกลมอางอิง  ถาส่ิงนี้ไมใชกรณีที่พิจารณาแลว  
แบริงตองรวมสารสนเทศของความสูงดวย 

GM_Arc::endOfArc() : Bearing 
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6.4.16 GM_Circle 

คลาส GM_Circle เหมือนกับคลาส GM_Arc แตคลาส GM_Circle ถูกปดลอมเพื่อกอรูปเปนวงกลม
ที่สมบูรณ มุมแบริงเริ่มตน (“start” bearing) และมุมแบริงสิ้นสุด (“end” bearing) จะเทากันและจะ
เปนการแบริงสําหรับ controlPoint ลําดับแรกที่ถูกแจกแจง 

หมายเหตุ สิ่งนี้ยังคงตองการจุดที่ไมเปนเสนตรงรวม (non co-linear) ที่แตกตางกันอยางนอย 3 จุดเพื่อการ
กําหนดอยางชัดเจน  สวนโคงถูกขยายแบบงายจนกระทั่งพบจุดเริ่มตนลําดับแรก (first point) 

6.4.17 GM_ArcStringByBulge 

6.4.17.1 Sematics (อรรถศาสตร) 

รูปแปร  (variant)  ของสวนโคงนี้บรรจุพารามิ เตอรแบบงายของตัวสรางลําดับที่สองของ
องคประกอบคลาส GM_Arcs และคํานวณขอมูลอรรถาธิบายอ่ืนๆ ของสวนโคงมาตรฐานอีกครั้ง  
ลําดับของ controlPoint คลายกับลําดับในคลาส GM_ArcString แตไมจําเปนตองมี midPoint ของ
คลาส GM_Position เพราะ midPoint จะถูกคํานวณ  ลําดับของจุดควบคุมจะประกอบดวยจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุดของแตละสวนโคง 

6.4.17.2 bulge 

bulge ควบคุมการออฟเซตของจุดกึ่งกลางของสวนโคงแตละสวน  ขอมูลอรรถาธิบายของ “bulge” 
คือตัวคูณ (multiplier) แบบเลขจํานวนจริงสําหรับเสนปกติที่กําหนดคาออฟเซตของทิศทางของ 
จุดกึ่งกลางของแตละสวนโคง  ความยาวของลําดับ bulge มีคาแนนอนที่นอยกวาความยาวของ 
แถวลําดับของจุดควบคุม เพราะ bulge เปนสิ่งจําเปนสําหรับแตละคาคูของจุดประชิดในแถวลําดับ
ของจุดควบคุม  

 GM_ArcByBulge::bulge : Sequence<Real> 

bulge ไมไดถูกกําหนดโดยระยะทาง เพราะ bulge เปนตัวคูณแบบงายสําหรับเสนปกติ หนวยของ
ระยะออฟเซตถูกกําหนดโดยฟงกชันความยาวสําหรับเวกเตอรในระบบพิกัดอางอิง  ในตัวอยางใน
เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ เสนปกติมักถูกกําหนดในรูปของหนวยของเวกเตอรแบบยุคลิค 
(Euclidean unit vector) ซ่ึงความยาวของ bulge อาจเปนแบบคงที่หรือไมคงที่ก็ได ขึ้นอยูกับสูตร
ของระยะทางที่ใชในการคํานวณสําหรับระบบพิกัดอางอิง 

จุดกึ่งกลางของสวนโคงที่ไดรับ คํานวณโดยสูตร 

 midPoint = ((startPoint + endPoint)/2.0)+ bulge * normal 
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6.4.17.3 numArc 

ขอมูลอรรถาธิบาย “numArc” จะเปนจํานวนของสวนโคงเชิงวงกลมที่อยูในสายของสวนโคง  
เนื่องจากวิธีการประมาณคาในชวงตองการการซอนทับกันของเซต 2 ตําแหนง  โดยจํานวนของ 
สวนโคงกําหนดจํานวนของ controlPoints 

 GM_ArcStringByBulge:numArc : Integer = ((controlPoint.length – 1)) 

6.4.17.4 normal 

ขอมูลอรรถาธิบาย “normal” เปนเวกเตอรของเสนปกติ (เสนตั้งฉาก) กับคอรด (chord) ของ 
สวนโคงที่เปนเสนเชื่อมระหวางจุดลําดับแรกและจุดลําดับสุดทายของสวนโคง  ในระบบพิกัด 2 มิติ 
ทิศทางของเสนปกติเปนไปได 2 ทิศทาง และทิศทางของเสนปกติมักถูกกําหนดโดยเลขจํานวนจริง
ที่มีเครื่องหมายกํากับเปนบวกหรือกํากับเปนลบ (signed real) ที่ระบุความยาวของเสนปกติ โดย
เครื่องหมายกํากับเปนบวกบงชี้มุมที่วนทางซายจากเสนคอรด และเครื่องหมายกํากับเปนลบบงชี้มุม
ที่วนทางขวาจากเสนคอรด  ในระบบพิกัด 3 มิติ เสนปกติกําหนดระนาบของสวนโคง ตามแนวของ 
startPoint และ endPoint ของสวนโคง 

โดยปกติ เสนปกติเปนหนวยของเวกเตอร แตเสนปกติไมใชส่ิงจําเปนอยางสัมบูรณ  ถาเสนปกติเปน
เวกเตอรศูนย วัตถุทางเรขาคณิตเปลี่ยนเปนสมมูลกับเสนตรงระหวางจุดสิ้นสุด 2 จุด  ความยาวของ
ลําดับของเสนปกติจะเหมือนกับลําดับของ bulge โดยที่ความยาวของลําดับเสนปกตินอยกวา 
ความยาวของลําดับของจุดควบคุม 

 GM_ArcByBulge::normal : Sequence<Vector> 

หมายเหตุ ขอมูลอรรถาธิบายอนุพัทธ “midPoint” อาจถูกกําหนดในรูปของจุดกึ่งกลางของสวนโคงที่ถูก
กําหนดโดยอาศัยขอมูลอรรถาธิบายของ bulge และของเสนปกติ 

 / GM_ArcByBulge::midPoint : Sequence<GM_Position> 
 Midpoint(n) = (controlPoint(n) + controlPoint(n)/2.0)+bulge*normal 

ถาแตละคูของ controlPoint ถูกกระจายตามจุดกึ่งกลางที่สัมพันธกับจุดควบคุมแลว ผลที่ไดรับควร
เปนเซตของจุดควบคุมที่สมเหตุสมผลสําหรับคลาส GM_ArcString (ที่ใชวิธีการประมาณคาในชวง 
3 จุด) ซ่ึงในทางเรขาคณิตสมมูลกับคลาส GM_ArcStringByBulge นี้ 
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6.4.17.5 interpolation 

ขอมูลอรรถาธิบายการประมาณคาในชวงของคลาส GM_ArcStringByBulge มักเปนแบบ 
“circularArc2PointWithBulge” 

6.4.17.6 GM_ArcStringByBulge (constructor) 

ตัวสราง (constructor) นี้สมมูลกับตัวสรางลําดับที่สองของคลาส GM_Arc ยกเวนการแสดงผลของ 
bulge ถูกเก็บรักษาอยูภายในของวัตถุ 

 GM_ArcByBulge::GM_ArcByBulge(point[2..] : GM_Position, 
  bulge[1..n] : Real, normal[1..n] : Vector) : GMArcStringByBulge 

จุดกึ่งกลางของสวนโคงที่ไดรับ คํานวณโดยสูตร 

 midPoint(n) = ((point(n) + point(n+1))/2.0) + (bulge * normal) 

6.4.17.7 asGM_ArcString 

แตละคลาส GM_ArcStringByBulge สามารถแสดงอีกครั้งในรูปคลาส GM_ArcString พื้นฐาน โดย
อาศัยการปฏิบัติการ AsGM_ArcString 

 GM_ArcStringByBulge::asGM_ArcString() : GM_ArcString; 

6.4.18 GM_ArcByBulge 

6.4.18.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_ArcByBulge เปนขอจํากัดของคลาส GM_ArcStringByBulge (ดูหัวขอ 6.4.17)   
การอินสแตนสคลาส GM_ArcByBulge จะมีจุดควบคุมทั้งหมดบนวงกลมเดียวกัน 

6.4.18.2 GM_ArcByBulge (constructor) 

ตัวสราง (constructor) สมมูลกับตัวสรางลําดับที่สองของคลาส GM_Arc ยกเวนการแสดงผลของ 
bulge ที่ถูกเก็บรักษาไว 

 GM_ArcByBulge::GM_ArcByBulge( point[ 2] : GM_Position, 
  bulge : Real, normal : Vector ) : GM_ArcByBulge 
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จุดกลางของสวนโคงที่ไดรับ คํานวณโดยสูตร 

 Midpoint = ((startPoint + endpoint)/ 2.0) + (bulge * normal) 

6.4.19 GM_Conic 

6.4.19.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ประเภทของคลาส GM_Conic (ภาพที่ 18) แสดงถึงเสนโคงรูปกรวยใดๆ  หนาตัด (section) ของ 
เสนโคงรูปกรวยใดๆ สามารถถูกแสดงผลแบบบัญญัติในพิกัดเชิงขั้ว (polar co-ordinates) (ρ,ϕ) 
ดังนี้ 

 
)cos(1 ϕ

ρ
e

P
+

=  สําหรับ  
22
πϕπ

≤≤
−  

โดยที่ 

 P คือ เซมิเลตัสเรกตัม (semi-latus rectum) 

 e คือ ความเยื้องศูนยกลาง (eccentricity) 

สวนโคงนี้แสดงถึงรูปกรวย (conic) ที่มีจุดโฟกัส ณ ขั้ว (pole) (จุดกําเนิด) และจุดยอด (vertex) บน

รูปกรวยที่ใกลที่สุดกับจุดโฟกัสในทิศของแกนเชิงขั้ว (polar axis) โดย ϕ = 0  

(ณ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+

= 0,
1

),(
e

Pϕρ  ในพิกัดเชิงขั้ว)  เมื่อ e = 0 สวนโคงนี้จะเปนรูปวงกลม  เมื่อ  0 < e< 1 

สวนโคงนี้จะเปนรูปวงรี (ellipse)  เมื่อ  e = 1 สวนโคงนี้เปนรูปพาราโบลา (parabola) เมื่อ  e > 1 

สวนโคงนี้เปนสวนหนึ่งของไฮเพอรโบลา (hyperbola) 

รูปกรวยโดยทั่วไปเหลานี้สามารถถูกมองในปริภูมิพารามิเตอรแบบคารที เซียน  (Cartesian 

parameter space) 2 มิติ (u, v) ที่คํานวณจากการแปลงผันพิกัด (coordinate conversions) โดย  

u = ρcos(ϕ) และ v = ρsin(ϕ)  ฉะนั้น เราสามารถแปลงผันระบบพิกัด 2 มิตินี้ใหเปนระบบพิกัด

อางอิง 3 มิติโดยอาศัยการแปลงสัมพรรค (affine transformation) คือ ),,(),( zyxvu → ซ่ึงถูก

กําหนดดังนี้ 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-113 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0

0

0

z
y
x

v
u

vu

vu
vu

z
y
x

zz

yy

xx

 

ส่ิงนี้ใหคา ϕ ในรูปของพารามิเตอรเชิงอนุมาน (constructive parameter)  DirectPosition ที่ถูก

กําหนดโดย ),,( 000 zyx  คือ ภาพของจุดกําเนิดในปริภูมิพิกัดเฉพาะถิ่น (local coordinate space) 

(u, v) 

อีกหนึ่งทางเลือก  จุดกําเนิดอาจถูกเคลื่อนเขาหาจุดยอดของรูปกรวย แสดงไดดังนี้ 
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และ v สามารถถูกนํามาใชในรูปของพารามิเตอรเชิงอนุมาน (ดูนิยามในคลาส GM_GenericCurve 

หัวขอ 6.4.7.7) 

โดยทั่วไป รูปกรวยที่มีความเยื้องศูนยกลางนอยและคา P นอย จะใชการแสดงผลลําดับแรกหรือ 

แบบ“central”  รูปกรวยที่มีความเยื้องศูนยกลางมากหรือคา P มาก จะใชการแสดงผลลําดับที่สอง

หรือแบบ “linear” 

 

ภาพที่ 18 รูปกรวย และการกําหนดตาํแหนง (Conics and placements) 
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6.4.19.2 position 

ขอมูลอรรถาธิบาย “position” จะเปนการแปลงแบบสัมพรรค (affine transformation) ของวัตถุที่สง

รูปกรวยจากปริภูมิพารามิเตอรเขาสูปริภูมิพิกัดของระบบพิกัดอางอิงเปาหมายของรูปกรวยที่

สอดคลองกับระบบพิกัดอางอิงของคลาส GM_Object  การแปลงแบบสัมพรรคนี้ไดมาจากสูตรที่

กลาวมาแลวขางตน 

 GM_Conic:: position : GM_AffinePlacement 

6.4.19.3 shifted 

ขอมูลอรรถาธิบาย “shifted” มีคาเปน FALSE ถาการแปลงแบบสัมพรรคถูกใชโดยอาศัยการไม

เคลื่อนยายตําแหนง (u, v) และมีคาเปน TRUE ถาการแปลงแบบสัมพรรคถูกใชโดยอาศัย

พารามิเตอรที่มีการเคลื่อนยายตําแหนง (u’, v’)  ส่ิงนี้ควบคุมวาจุดโฟกัสหรือจุดยอดของกรวยอยู  

ณ จุดกาํเนิดในปริภูมิพารามิเตอร 

 GM_Conic::shifted : Boolean 

6.4.19.4 eccentricity 

ขอมูลอรรถาธิบาย “eccentricity” เปนคาพารามิเตอรของความเยื้องศูนยกลาง “e” ที่ถูกใชในสมการ

ที่กําหนดไวขางตน  คาความเยื้องศูนยกลางควบคุมรูปรางทั่วไปของเสนโคง โดยกําหนดวาเสนโคง

จะเปนวงกลม วงรี พาราโบลา หรือไฮเพอรโบลา 

 GM_Conic::eccentricity : Real 

6.4.19.5 semiLatusRectum 

ขอมูลอรรถาธิบาย “semiLatusRectum” เปนคาของพารามิเตอร “P” ที่ถูกใชในสมการที่กําหนดไว

ขางตน  คา “semiLatusRectum” ควบคุมความกวางของรูปกรวย ณ จุดโฟกัสของแตละรูปกรวย 

 GM_Conic::semiLatusRectum : Real 
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6.4.19.6 startConstrParam, endConstrParam 

ขอมูลอรรถาธิบาย startConstrParam และ endConstrParam บงชี้ถึงพารามิเตอรที่ถูกใชใน

กระบวนการกําหนดพารามิเตอรเชิงอนุมานที่กําหนดไวในหัวขอ 6.4.19.1 สําหรับจุด startPoint  

และ endPoint ตามลําดับ 

 GM_Conic::startConstrParam : Real 

 GM_Conic::endConstruParam : Real 

 GM_Conic: 

  constrParum(startConstrPoram) = startPoint(); 

  constrParum(endConstrParam) =endPoing(); 

ในที่นี้ ไมมีขอสมมุติฐานวา startConstrParam มีนอยกวา endConstrPoram แตกระบวนการกําหนด

พารามเิตอร (parameterization) ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยชัดเจน) 

6.4.20 GM_Placement 

6.4.20.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การวางตําแหนง (placement) นําการสรางรูปเรขาคณิตมาตรฐานและวางรูปเรขาคณิตในปริภูมิทาง
ภูมิศาสตร  คลาส GM_Placement กําหนดการแปลง (transformation) จากพารามิเตอรเชิงอนุมาน
ของปริภูมิไปยังปริภูมิพิกัดของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกใช  พารามเิตอรของปริภูมิในสูตรในเอกสาร
มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดไวในรูป (u,v) สําหรับขอมูล 2 มิติและ (u,v,w) สําหรับขอมูล 3 มิติ  
ในเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ ตําแหนงของระบบพิกัดอางอิงที่ถูกใชในสูตรกําหนดไวในรูป 
(x,y) สําหรับขอมูล 2 มิติและ (x,y,z) สําหรับขอมูล 3 มิติ 

6.4.20.2 inDimension 

การปฎิบัติการ “inDimension()” จะสงคืนคามิติของพารามิเตอรของปริภูมินําเขา 

 GM_Placement::inDimension() : Integer 
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6.4.20.3 outDimension 

การปฎิบัติการ “outDimension()” จะสงคืนคามิติของระบบพิกัดอางอิงสงออก 

 GM_Placement::outDimension() : Integer 

หมายเหตุ โดยปกติ outDimension (มิติของระบบพิกัดอางอิง) ใหญกวา inDimension  ถาไมเปนไปตามนี้  
การแปลงอาจเปนเชิงเดี่ยว (singular) และอาจสามารถแทนที่โดยการแปลงที่งายกวาจากพารามิเตอรของปริภูมิที่มี
มิตินอยกวา 

6.4.20.4 transform 

การปฏิบัติการ “transform” สงพารามิเตอรของจุดพิกัดไปยังจุดพิกัดในปริภูมิคารทีเซียนสงออก 

 GM_Placement::transform(in : Vector {size = inDimension()}) : 

  Vector {size = outDimension()} 

6.4.21 GM_AffinePlacement 

6.4.21.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การวางตําแหนงเหลานี้ถูกกําหนดโดยอาศัยการแปลงเชิงเสน (linear transformation) จากปริภูมิ

พารามิเตอรเชิงอนุมานไปเปนปริภูมิพิกัดเปาหมาย  ปริภูมิพารามิเตอรแบบคารทีเซียน 2 มิติ (u, v) 

แปลงเปนระบบพิกัดอางอิง 3 มิติ (x, y, z)  โดยอาศัยการแปลงแบบสัมพรรคคือ ),,(),( zyxvu →

ซ่ึงถูกกําหนดไวดังนี้ 
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ดังนั้น ตามสมการที่กําหนด คลาส GM_AffinePlacement::location เปนตําแหนงทิศทาง ),,( 000 zyx

ซ่ึงเปนตําแหนงเปาหมายของจุดกําเนิด (origin) ใน (u, v)  ทิศทางอางอิง 2 ทิศคือ ),,( zyx uuu

และ ),,( zyx vvv เปนทิศทางเปาหมายของหนวยเวกเตอรพื้นฐาน ณ จุดกําเนิดใน (u, v) 
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6.4.21.2 location 

ขอมูลอรรถาธิบาย “location”  กําหนดเปาหมายของจุดกําเนิดปริภูมิพารามิเตอร  ขอมูลอรรถาธิบาย 
“location” เปนเวกเตอร ),,( 000 zyx  ในสูตรดังกลาวขางตน 
 GM_AffinePlacement::location : GM_Position 

6.4.21.3 refDirection 

ขอมูลอรรถาธิบาย “refDirection” กําหนดทิศทางเปาหมายสําหรับเวกเตอรพื้นฐานของพิกัดของ
ปริภูมิพารามิเตอร  ทิศทางเปาหมายเหลานี้เปนคอลัมนของเมทริกซในสูตรดังกลาวขางตน  จํานวน
ของทิศทางที่ถูกกําหนดจะเปน inDimension  มิติของทิศทางจะเปน outDimension 
 GM_AffinePlacement::refDirection[inDimension] : Vector {size = outDimension} 

6.4.22 GM_Clothoid 

6.4.22.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Clothoid (ภาพที่ 19) ทําใหเกิดผล clothoid (หรือ Cornu’s spiral) ซ่ึงเปนเสนโคงเชิง
ระนาบ โดยที่ความโคง (curvature) เปนฟงกชันแบบคงที่ของความยาวของความโคง  ในการใช
พิกัดที่เหมาะสม ความโคงถูกกําหนดโดยใชปริพันธของเฟรสเนล (Fresnel’s integrals) ดังนี้ 
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ดูรายละเอียด [16] ในบรรณานุกรมสําหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมของเสนโคง clothoid และ 
การแบงชวง (piecewise) ของเสนโคง clothoid 

เรขาคณิตนี้ถูกใชเปนหลักในรูปของเสนโคงเปลี่ยนรัศมี (transition curve) ระหวางเสนโคงประเภท
เสนตรงกับสวนโคงวงกลม หรือสวนโคงวงกลมกับสวนโคงวงกลม  โดยอาศัยประเภทของ 
เสนโคงนี้ เปนไปไดที่จะไดรับการเปลี่ยนอยางตอเนื่องของ C2 (C2-continous transition)  ระหวาง
ประเภทเสนโคงที่กลาวถึงขางตน  สูตรหนึ่งสําหรับ clothoid คือ tRA *2 =  โดยที่ A คือ คาคงที่  
R คือ รัศมีที่แปรผันของความโคงตามเสนโคง และ t คือ ความยาวตามแนวเสนโคงและถูกกําหนด
ไวในปริพันธของเฟรสเนล (Fresnel integrals) 
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6.4.22.2 refLocation 

ขอมูลอรรถาธิบาย “refLocation” เปนการสงแบบสัมพรรค (affine mapping) ซ่ึงวางเสนโคงที่ถูก
กําหนดโดยใชปริพันธของเฟรสเนล (Fresnel integrals) ไปยังระบบพิกัดอางอิงของวัตถุนี้ 

 GM_Clothoid::refLocation : GM_AffinePlacement 

6.4.22.3 scaleFactor 

ขอมูลอรรถาธิบาย “scaleFactor” กําหนดคาสําหรับ A ในสมการดังกลาวขางตน 

 GM_Clothoid::scaleFactor : Number 

6.4.22.4  startParameter 

ขอมูลอรรถาธิบาย “startParameter” เปนระยะทางของความยาวสวนโคงจากจุดเปลี่ยนความเวา 
(inflection point) ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของเซกเมนตของเสนโคงนี้  ระยะทางนี้จะเปนขีดจํากัดต่ําสุด 
(lower limit) ของ “t” ที่ถูกใชในปริพันธของเฟรสเนล (Fresnel integrals) และเปนคาของ
พารามิ เตอร เชิงอนุมานของเซกเมนตของเสนโคงนี้  ณ  จุด เริ่มตน   ขอมูลอรรถาธิบาย 
“startParameter”  สามารถเปนไดทั้งบวกและลบ พารามิเตอร “t” ปฏิบัติในรูปของพารามิเตอร 
เชิงอนุมาน ดูหัวขอ 6.4.7.8 

 GM_Clothoid::startParameter : Real 

หมายเหตุ  ถา 0.0 (zero) วางอยูระหวาง startConstrParam และ endConstrParam ของ clothoid แลว   
เสนโคงลากผานจุดเปลี่ยนความเวาของ clothoid และทิศทางของรัศมีของสวนโคงของความโคงที่ถูกกําหนดโดย
เวกเตอรอนุพัทธ ลําดับสอง (second derivative vector)  เปลี่ยนดานตามเวกเตอรแทนเจนต (tangent vector)  
คําศัพท “length” (ความยาว) สําหรับพารามิเตอร “t” สามารถใชไดเฉพาะปริภูมิพารามิเตอร และความสัมพันธ
ของพารามิเตอร “t” กับความยาวของสวนโคงหลังจากใชการวางตําแหนง (placement) และขึ้นอยูกับระบบพิกัด
อางอิงของสวนโคงที่ไมมีการกําหนด 

6.4.22.5  endParameter 

ขอมูลอรรถาธิบาย “endParameter” เปนระยะทางของความยาวของสวนโคงจากจุดเปลี่ยนความเวา 
(inflection point) ซ่ึงจะเปนจุดส้ินสุดสําหรับเซกเมนตของเสนโคงนี้  ระยะทางนี้จะเปนขีดจํากัด
สูงสุด (upper limit) ของ “t” ที่ถูกใชในปริพันธของเฟรสเนล (Fresnel integrals) และเปน
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พารามิเตอรเชิงอนุมานของเซกเมนตของเสนโคงนี้ ณ จุดส้ินสุดของเสนโคง  คาของ 
endConstrParam สามารถเปนไดทั้งบวกและลบ 

 GM_Clothoid:: endParameter : Real 

6.4.23 GM_OffsetCurve 

6.4.23.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

เสนโคงออฟเซตเปนเสนโคง ณ ระยะทางคงที่จากเสนโคงหลัก  เสนโคงออฟเซตมีประโยชนใน
ลักษณะของทางเลือกที่ประหยัดและงาย เพื่อสรางเสนโคงที่มีระยะออฟเซตตามที่กําหนด 

6.4.23.2 baseCurve 

ขอมูลอรรถาธิบาย “baseCurve” เปนการอางอิงกับเสนโคง ซ่ึงจากเสนโคงนี้ถูกกําหนดในรูปของ 

คาออฟเซต 

 GM_OffsetCurve::baseCurve : Reference<GM_Curve> 

6.4.23.3 distance 

ขอมูลอรรถาธิบาย “distance” คือ ระยะทาง ณ ที่เสนโคงออฟเซตถูกสรางจากเสนโคงหลัก  ใน
ระบบ 2 มิติ ระยะทางที่เปนบวกจะอยูดานซายของเสนโคงหลัก และระยะทางที่เปนลบจะอยู
ดานขวาของเสนโคงหลัก 

 GM_OffsetCurve::distance : Length 
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ภาพที่ 19  เสนโคงแบบ Spline และแบบพิเศษ (Spline and specialty curves) 
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6.4.23.4 refDirection 

ขอมูลอรรถาธิบาย “refDirection” ถูกใชเพื่อกําหนดทิศทางเวกเตอรของเสนโคงออฟเซตจาก 

เสนโคงหลัก  ขอมูลอรรถาธิบาย “refDirection” สามารถตัดทิ้งไดในกรณี 2 มิติ ที่ระยะทางอาจเปน

คาบวกหรือลบ  ในกรณีนั้น ระยะทางกําหนดดานซาย (ระยะทางเปนบวก) หรือดานขวา (ระยะทาง

เปนลบ) ขึ้นอยูกับแทนเจนตกับเสนโคงหลัก 

ใน 3 มิติ เสนโคงหลักจะมีการกําหนดทิศทางของแทนเจนตอยางชัดเจนสําหรับทุกๆ จุด  เสนโคง

ออฟเซต ณ จุดใดๆ (พารามิเตอร) บนเสนโคงหลัก “c” อยูในทิศทาง ดังนี้ 

 tvs *=   ขณะที่ v = c.refDirection() และ t = c.tangent() 

สําหรับทิศทางออฟเซตที่มีกําหนดอยางชัดเจน โดย v จะไมอยูบนจุดใดๆ ของเสนโคงที่เหมือนกัน 

หรือตรงกันขาม โดยมีทิศทางในรูป  t  

 GM_OffsetCurve::refDirection : Vector 

คาโดยปริยายของ refDirection จะเปนเวกเตอรแกนพิกัดเฉพาะถิ่นสําหรับมุมเงย (elevation) ซ่ึงบงชี้

การยกตัวของเสนโคงในมุมมองทางภูมิศาสตร 

หมายเหตุ ถา refDirection  เปนแทนเจนตเชิงบวกกับในแกนมุมเงยเฉพาะถิ่น (local elevation axis) (“point 

upward)”) แลว  เวกเตอรออฟเซตจะชี้ไปทางดานซายของเสนโคงเมื่อมองจากดานบน 

6.4.24 GM_Knot 

6.4.24.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Knot ถูกใชเพื่อควบคุมปริภูมิพารามิเตอรเชิงอนุมานสําหรับเสนโคงแบบ spline และ

พื้นผิว (surfaces)  แตละลําดับของปม (knot) ถูกใชสําหรับมิติของปริภูมิพารามิเตอรของ spline  

ดังนั้น ในพื้นผิวแบบ spline  จะมีลําดับของปม 2 ลําดบั หนึ่งลําดับสําหรับแตละพารามิเตอร (u, v)  

ลําดับ ith , jth จะเปน (ui, vj)  โดยที่ ลําดับของปมเริ่มตนคือ (ui) และ (vj)  แตละปมของเสนโคงแบบ 

spline หรือพื้นผิวถูกอธิบายโดยใชคลาส GM_Knot 
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6.4.24.2 value 

ขอมูลอรรถาธิบาย “value” คือ คาของพารามิเตอร ณ ปมของ spline  ลําดับของปมจะเปนลําดับแบบ

ไมลดลง (non-decreasing sequence) นั่นคือ แตละคาของปมในลําดับจะเทากับหรือมากกวาคาของ

ปมกอนหนานั้น  การใชปมถัดไปที่เทากันถูกจัดการโดยภาวะรากซ้ํา (multiplicity) 

 GM_Knot::value : Real 

6.4.24.3  multiplicity 

ขอมูลอรรถาธิบาย “multiplicity”  คือ ภาวะรากซ้ําของปมที่ถูกใชในการกําหนดของ spline (ที่มีการ

ถวงน้ําหนักเหมือนกัน) 

 GM_Knot::multiplicity : Integer 

6.4.24.4 weight 

ขอมูลอรรถาธิบาย “weight” คือ คาของการถวงน้ําหนักโดยเฉลี่ยที่ถูกใชสําหรับปมนี้ ของ spline  

 GM_Knot::weight : Real 

6.4.25 GM_KnotType 

B-spline เปนเอกรูป (uniform) ก็ตอเมื่อปมทั้งหมดเปนภาวะรากซ้ําระดับหนึ่ง และปมทั้งหมด

แตกตางโดยคาคงที่ที่เปนบวกจากปมกอนหนานั้น  B-spline เปนแบบคลายเอกรูป (quasi-uniform) 

ก็ตอเมื่อปมทั้งหมดเปนภาวะรากซ้ํา (ระดับ +1) ณ จุดสิ้นสุดและภาวะรากซ้ํา ณ บริเวณอื่น และ ปม

ทั้งหมดแตกตางโดยคาคงที่ที่เปนบวกจากปมกอนหนานั้น  รายการของรหัสถูกใชเพื่ออธิบายการ

กระจายของปมในปริภูมิพารามิเตอรของ spline ที่หลากหลาย ความเปนไปไดของคา (value) มีดังนี้ 

- uniform เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับเอกรูปของ B-spline 

- quasiUniform เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับคลายเอกรูปของ B-spline 

- piecewiseBezier เปนรูปแบบของปมที่เหมาะสมสําหรับการแบงชวงเสนโคงแบบ Bezier 
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 GM_KnotType:: 
  uniform 

  quasiUniform 

  piecewiseBezier 

6.4.26 GM_SplineCurve 

6.4.26.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_SplineCurve (ภาพที่ 19) ปฏิบัติงานในรูปของราก (root) สําหรับประเภทยอย 

(subtypes) ของคลาส GM_Curve Segment โดยอาศัย spline บางชุด ซ่ึงอาจเปนแบบฟงกชัน 

พหุนาม(polynomial function) หรือฟงกชันตรรกยะ (rational function) อยางใดอยางหนึ่ง 

6.4.26.2 knot 

ขอมูลอรรถาธิบาย “knot” จะเปนลําดับของปมที่แตกตางกันอยางชัดเจนที่ถูกใชเพื่อกําหนดฟงกชัน

พื้นฐานของ spline  โปรดระลึกวา ประเภทขอมูลของปมเก็บสารสนเทศภาวะรากซ้ําของปม 

 GM_SplineCurve::knot : Sequence<GM_Knot> 

6.4.26.3 degree 

ขอมูลอรรถาธิบาย “degree” จะเปนระดับขั้นของพหุนามที่ถูกใชสําหรับการประมาณคาในชวง 

(interpolation) ในคลาส GM_PolynomialSpline นี้ 

 GM_splineCurve::degree : Integer 

6.4.26.4  controlPoints 

ขอมูลอรรถาธิบาย “controlPoints” จะเปนแถวลําดับของจุดที่ถูกใชในการประมาณคาในชวง 

ในคลาส GM_SplineCurve นี้ 

 GM_SplineCurve::controlPoints : GM_PointArray 
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6.4.27 GM_PolynomialSpline 

6.4.27.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

Spline แบบพหุนาม “ระดับขั้นที่ n” จะถูกกําหนดเปนชวง (piecewise) ในรูปของพหุนามระดับขั้น

ที่ n ที่แบงชวงตอเนื่องกันถึง Cn-1 ณ จุดควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงของพหุนามตามที่กําหนด  

ระดับของความตอเนื่องถูกควบคุมโดยขอมูลเชิงอรรถาธิบาย numDerivativesInterior  พารามิเตอร

จะรวมทิศทางมากที่สุดสําหรับการอนุพัทธระดับขั้นที่ 2 ของพหุนาม ณ จุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด

ของเซกเมนต  คลาส GM_Linestring สมมูลกับ spline แบบพหุนามระดับขั้นที่ 1 โดยมีความ

ตอเนื่องแบบงาย ณ controlPoint (C0)  แตไมตองการสารสนเทศที่อนุพัทธ (ระดับขั้นที่  2 เทากับ 1) 

หมายเหตุ ความแตกตางหลักระหวาง spline แบบพหุนามและ b-spline (spline พ้ืนฐาน)คือ spline แบบ 

พหุนามสงผานจุดควบคุมของพหุนามนั้น โดยทําใหแถวลําดับของจุดควบคุมและจุดตัวอยางเหมือนกัน 

6.4.27.2 interpolation 

กลไกการประมาณคาในชวงสําหรับคลาส GM_PolynomialSpline คือ “polynomialSpline” 

 GM_PolynomialSpline:: 

  interpolation : GM_InterpolationMethod = “polynomialSpline” 

6.4.27.3 vectorAtStart 

ขอมูลอรรถาธิบาย “vectorAtStart” จะเปนคาที่ถูกใชสําหรับอนุพัทธเร่ิมตน (ถึงระดับขั้นที่ 2) ที่ถูก

ใชสําหรับการประมาณคาในชวงคลาส GM_PolynomialSpline นี้ ณ จุดเริ่มของ spline 

 GM_PolynomialSpline::vectorAtStart : Sequence<Vector> {size = degerr -2} 

6.4.27.4  vectorAtEnd 

ขอมูลอรรถาธิบาย “vectorAtEnd” จะเปนคาที่ถูกใชสําหรับอนุพัทธสุดทาย (ถึงระดับขั้นที่ 2) ที่ถูก

ใชสําหรับการประมาณคาในชวงในคลาส GM_PolynomialSpline นี้ ณ จุดเริ่มตนของ spline  

 GM_PolynomialSpline::vectorAtEnd : Sequence<Vector> {size = degerr -2} 
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6.4.28 GM_CubicSpline 

Splines กําลังสาม (cubic spline) คลายกับสายเสน ในนั้น Splines กําลังสามเปนลําดับของแตละ

เซกเมนต โดยแตละเซกเมนตมีฟงกชันเปนของตัวเอง  Splines กําลังสามใชจุดควบคุมและเซตของ

พารามิเตอรที่ไดจากการอนุพัทธเพื่อกําหนดการแบงชวงของการประมาณคาในชวงแบบพหุนาม

ระดับขั้นที่ 3  ไมเหมือนกับสายเสน กระบวนการกําหนดพารามิเตอรโดยความยาวของสวนโคงไม

จําเปนตองเปนเพียงแบบพหุนาม  Spline มีกระบวนการกําหนดพารามิเตอร 2 วิธี ซ่ึงถูกนํามาใชใน

เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้คือ วิธีที่หนึ่งอาศัยการกําหนด (พารามิเตอรเชิงอนุมาน) และวิธีที่สอง

ที่ถูกทํากระบวนการกําหนดพารามิเตอรอีกคร้ังโดยอาศัยความยาวของสวนโคงที่สมนัยกับความ

ตองการในคลาส GM_GenericCurve 

ฟงกชันที่ใชอธิบายเสนโคงตองเปน C2 นั่นคือ มีการอนุพัทธลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สองที่อยาง

ตอเนื่อง ณ จุดทั้งหมด และสงผาน controlPoint ตามลําดับที่ถูกกําหนด  ระหวางจุดควบคุม 

เซกเมนตของเสนโคงถูกกําหนดโดยพหุนามกําลังสาม (cubic polynomial)  ณ แตละจุดควบคุม  

การเปลี่ยนพหุนามในวิธีดังกลาวคือ เวกเตอรของการอนุพัทธลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง

เหมือนกันในแตละดาน  ระเบียนของพารามิเตอรการควบคุมตองประกอบดวยขอมูลอรรถาธิบาย 

vectorAtStart และ vectorAtEnd ซ่ึงเปนหนวยของเวกเตอรแทนเจนต ณ controlPoint[1]  

(จุดควบคุมลําดับที่หนึ่ง) และ controlPoint[n] (จุดควบคุมลําดับที่ n) โดยท่ี n=controlPoint.count  

(จํานวนจุดควบคุม) 

ขอจํากัดเกี่ยวกับ “vectorAtStart” และ “vectorAtEnd” ลดลําดับเหลานี้ของแตละแทนเจนตของ

เวกเตอรแบบเดี่ยว 

 GM_CublicSpline::vectorAtStart : Vector \ \ “degree – 2” is 1 

 GM_CubilcSpline::vectorAtEnd : Vector \ \ degree – 2” is 1 

หมายเหตุ การทําใหเกิดผลที่แทจริงของพหุนามกําลังสาม (cubic polynomial) มีหลายวิธี แตเสนโคงที่ถูก

สรางตองถูกรองรับวาเปนเอกลักษณ (unique) ดู [2] [10] [12] [18] และ [19] ในบรรณานุกรมสําหรับตัวอยางของ

การทําใหเกิดผล 
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กลไกการประมาณคาในชวงสําหรับคลาส GM_CubicSpline คือ “cubicSpline” 

 GM_CubicSpline::interpolation : GM_InterpolationMethod = “cubicSpline” 

ระดับขั้นของคลาส GM_CubicSpline คือ “3” 

 GM_CubicSpline::degree : Integer = “3” 

6.4.29 GM_SplineCurveForm 

รายการของรหัสนี้ถูกใชเพื่อบงชี้การแบงกลุม (sort) ของเสนโคงใดที่อาจถูกประมาณคาโดย  

B-spline เฉพาะ  คาที่มีศักยภาพคือ 

- polyline form เปนลําดับที่เชื่อมตอกันของเซกเมนตของเสนที่ถูกแสดงโดย B-spline  ลําดับขั้น
ที่หนึ่ง (สายของเสน) 

- circular Arc เปนสวนโคงของวงกลมหรือวงกลมที่ครบสมบูรณ 
- elliptic Arc เปนสวนโคงของวงรีหรือวงรีที่ครบสมบูรณ 
- parabolic Arc เปนสวนโคงของความยาวแบบจํากัดของพาราโบลา 
- hyperbolic Arc เปนสวนโคงของความยาวแบบจํากัดของหนึ่งกิ่งของไฮเพอรโบลา 

GM_SplineCurveForm:: 

 polylineForm 

 circularArc 

 ellipticalArc 

 parabolicArc 

 hyperbolicArc 

6.4.30 GM_BSplineCurve 

6.4.30.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

B-spline (ภาพที่ 19) เปนเสนโคงแบบพหุนามที่มีพารามิเตอรแบบแบงชวง (piecewise parametric 
polynomial curve) หรือเสนโคงแบบตรรกยะ (rational curve) ที่ถูกอธิบายในลักษณะของ 
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จุดควบคุมและฟงกชันพื้นฐาน  ถาการถวงคาน้ําหนักในปมตางๆ เทากันแลวปมนั้นเปน spline แบบ
พหุนาม  แตถาการถวงน้ําหนักในปมตางๆ ไมเทากันกันแลวปมนั้นเปน spline แบบฟงกชันตรรกยะ  
ถาการปฏิบัติการแบบบูลีน “isPolynomial” ถูกกําหนดเปนคา TRUE แลว คาน้ําหนักจะถูก
กําหนดใหมีคาเทากับ 1  เสนโคงแบบ B-spline เปนเสนโคงแบบ Bézier ที่แบงชวง (piecewise 
Bézier curve) ถาเสนโคงเปนแบบคลายเอกรูป (quasi-uniform) ยกเวน คือ ปมของพื้นที่ภายในมี
ภาวะรากซ้ํา “degree” มากกวาการมีภาวะรากซ้ําหนึ่ง  ในประเภทยอย (subtype) นี้ ระยะหางของ 
knot อาจมีคาเทากับ 1.0 โดยเริ่มตนที่คา 0.0  เสนโคงแบบ Bézier ที่แบงชวงซึ่งมีเพียง 2 ปม โดยมี
คา 0.0 และ 1.0 ของแตละภาวะรากซ้ํา (ระดับขั้น +1) จะสมมูลกับเสนโคงแบบ Bézier แบบงาย 
(simple Bézier curve)  

6.4.30.2 degree 

ขอมูลอรรถาธิบาย “degree” จะเปนคาระดับขั้นทางพีชคณิตของฟงกชันพื้นฐาน 

 GM_BSplineCurve :: degree : Integer 

6.4.30.3 curveForm 

ขอมูลอรรถาธิบาย “curveForm” ถูกใชเพื่อจําแนกประเภทเฉพาะของเสนโคง โดยนํา spline นี้มาใช

ในการประมาณคา  ขอมูลอรรถาธิบาย “curveForm” ซ่ึงเปนสารสนเทศเทานั้นถูกใชเพื่อยึดกุมตาม

ความตองการเริ่มตน  ถาไมมีการประมาณคาถูกตองการแลว  คาของขอมูลอรรถาธิบายนี้มีคาเปน 

NULL  

 GM_BSplineCurve::curveForm : GM_SplineCurveForm 

6.4.30.4 knotSpec 

ขอมูลอรรถาธิบาย “knotSpec” กําหนดประเภทของการกระจายของปมที่ถูกใชในการกําหนด 

spline นี้  ขอมูลอรรถาธิบาย “knotSpec” เปนสารสนเทศเทานั้น และถูกกําหนดตามการสราง

ฟงกชันที่แตกตางกัน 

 GM_BSplineCurve::knotSpec[0,1] : GM_KnotType 
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6.4.30.5 isPolynomial 

ขอมูลอรรถาธิบาย “isPolynomial” กําหนดเปนคา “True” ถาสิ่งนี้เปน spline แบบพหุนาม 

 GM_BSplineCurve::isPolynomial : Boolean 

6.4.30.6 GM_BSplineCurve (constructor) 

ตัวสรางคลาส “GM_BSplineCurve” ใชสารสนเทศที่เกี่ยวของที่ถูกอธิบายในขอมูลอรรถาธิบาย

ดังกลาวขางตนและสรางเสนโคงแบบ B-spline  ถาขอมูลอรรถาธิบาย “knotSpec” ไมปรากฏแลว  

knotType เปนเอกรูปและปมถูกกําหนดชองวางอยางสม่ําเสมอ และยกเวนสําหรับลําดับแรกและ

ลําดับสุดทายที่มีภาวะรากซ้ําเทากับ 1  ในที่สุด ปมมีภาวะรากซ้ําเทากับระดับขั้นที่ +1  ถา knotType 

เปนเอกรูป ภาวะรากซ้ําไมจําเปนตองถูกระบุ 

 GM_BSplineCurve::GM_BSplineCurve(deg : Integer, pts : GM_PointArray, 

  k [0,1] : Sequence<GM_Knot>, ks [0,1] : GM_KnotType) : GM_BSplineCurve 

หมายเหตุ ถาเสนโคงแบบ B-spline เปนเอกรูปและระดับขั้นเทากับ 1  B-Spline สมมูลกับ polyline 

(GM_LineString)  ถา knotType เปน “piecewiseBezier” แลวปมเปนคาปริยาย ดังนั้น ปมถูกกําหนดชองวางอยาง

สม่ําเสมอ และยกเวนสําหรับลําดับแรกและลําดับสุดทายที่มีภาวะรากซ้ําเทากับลําดับขั้น  ในที่สุด ปมมี 

ภาวะรากซ้ําเทากับระดับขั้นที่ +1 

6.4.31 GM_Bezier 

คลาส GM_Bezier เปน spline แบบพหุนามที่ใชพหุนามแบบ Bézier หรือแบบ Bernstein สําหรับ

การประมาณคาในชวง  แถวลําดับของจุดควบคุมที่มีความยาว n จะสรางเสนโคงเชิงพหุนามของ

ระดับขั้นที่ n ซ่ึงกําหนดเซกเมนตของเสนโคงทั้งหมด  เสนโคงเหลานี้ถูกกําหนดในลักษณะของเซต

ของฟงกชันพื้นฐานที่เรียกวาพหุนามแบบ Bézier หรือแบบ Bernstein ที่ถูกกําหนด ดังนี้ 
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เซตของจุดควบคุมจํานวน “n+1”  P0, P1… Pn จะกําหนดเซกเมนตของเสนโคงที่ถูกกําหนด ดังนี้ 
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ในอีกความหมายหนึ่ง เมื่อ n เทากับ 1 แลว พหุนามแบบ Bezier สมมูลทางเรขาคณิตกับเซกเมนต

ของเสนแบบงาย 

6.4.32 GM_SurfaceInterpolation 

คลาส GM_SurfaceInterpolation (ภาพที่ 20) เปนรายการของรหัสที่อาจจะถูกใชเพื่อจําแนกกลไก
การประมาณคาในชวงที่ ถูกระบุไวในผังเคารางการประยุกต   คาที่สมเหตุสมผลสําหรับ 
การประมาณคาในชวง (interpolation) มีดังตอไปนี้ แตไมไดถูกจํากัดไวเพียงเทานี้ 

a) ไมมี (none)- พื้นที่ภายในของพื้นผิวไมถูกระบุ  ขอสมมุติฐานคือ พื้นผิวตามพื้นผิวอางอิงที่ถูก
กําหนดโดยระบบพิกัดอางอิง 

b) ระนาบ (planar)- วิธีการประมาณคาในชวงจะสงคืนจุดบนระนาบเดี่ยว  ขอบเขต (boundary) ใน
กรณีนี้จะถูกบรรจุภายในระนาบนั้น 
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c) ทรงกลม (spherical) ทรงรี (elliptical) ทรงกรวย (conic)– พื้นผิวเปนหนาตัด (section) ของ
พื้นผิวทรงกลม ทรงรี หรือทรงกรวย  

d) โครงชายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (tin) – จุดควบคุมถูกจัดระบบเขาสูสามเหลี่ยมประชิด 
ซ่ึงกอรูปเซกเมนตเชิงระนาบ (planar segments) เล็กๆ  

e) เสนโคงเชิงพารามิเตอร (parametricCurve) - จุดควบคุมถูกจัดระบบเขาสูกริด 2 มิติ และแตละ
เซลภายในกริดถูกขยายโดยพื้นผิวซ่ึงจะถูกกําหนดโดยวงศเสนโคง (family of curve) 

f) Spline แบบพหุนาม (polynomialSpline) – จุดควบคุมถูกจัดระบบเขาสูกริด 2 มิติ แบบ 
ไมสม่ําเสมอ และแตละเซลในกริดถูกขยายโดยฟงกชัน spline แบบพหุนาม 

g) Spline แบบตรรกยะ (rationalSpline) - จุดควบคุมถูกจัดระบบเขาสูกริด 2 มิติ แบบไมสม่ําเสมอ 
และแตละเซลในกริดถูกขยายโดยฟงกชัน spline แบบตรรกยะ (สัดสวนของพหุนาม) 

h) Spline แบบโครงชายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (triangulatedSpline) – จุดควบคุมถูกจัดการ
เขาสูสามเหลี่ยมประชิด แตละรูปสามเหลี่ยมถูกขยายโดยฟงกชัน spline แบบพหุนาม 

ถาพบวาคําอธิบายการประมาณคาในชวงมาก 1 วิธีเหมาะสมกับการใชงานแลว วิธีที่เหมาะสม 
มากสุดจะถูกนํามาใช 

GM_SurfaceInterpolation 

 none 

 planar 

spherical 

elliptical 

conic 

tin 

parametricCurve 

polynomialSpline 

rationalSpline 

triangualtedSpline 
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6.4.33 GM_GenericSurface  

6.4.33.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ทั้งคลาส GM_Surface และ GM_SurfacePatch แสดงหนาตัด (sections) ของพ้ืนผิวทางเรขาคณิต 
และ ดังนั้น มีการใชการปฏิบัติการ signatures จํานวนหนึ่งรวมกัน  ส่ิงเหลานี้ถูกกําหนดใน
อินเตอรเฟสของคลาส GM_GenericSurface (ภาพที่ 20) 

 

ภาพที่ 20  แผนปะพื้นผิว (Surface patches) 

6.4.33.2 upNormal 

การปฏิบัติการ “upNormal” สงคืนเวกเตอรตั้งฉากกับคลาส GM_GenericSurface ณ DirectPosition 
ที่ถูกสงผาน ซ่ึงตองอยูบนคลาส GM_GenericSurface 

 GM_GenericSurface::upNormal(point : DirectPosition) : Vector 

เสนตั้งฉากปกติ (upward normal) จะชี้ขึ้นในลักษณะที่สอดคลองกับขอบเขต  ส่ิงนี้หมายถึง 
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ขอบเขตของพื้นที่ภายนอกของพื้นผิวหมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อถูกมองจากดานของพื้นผิวที่ถูกบงชี้ 
โดย upNormal  ขอบเขตของพื้นที่ภายในหมุนตามเข็มนาฬิกา  ดานของพื้นผิวที่ถูกบงชี้โดย 
upNormal ถูกอางอิงถึงในรูป “top” (สวนบนสุด)  ฟงกชัน “upNormal” จะตอเนื่องและความยาว
ของเสนปกติควรจะเทากบั 1.0 เสมอ 

หมายเหตุ ฟงกชัน upNormal ตามขอบเขตของรูปทรงตันจะชี้ออกจากรูปทรงตันเสมอ  สิ่งนี้เปนปญหาทาง
อรรถศาสตรเพียงเล็กนอยที่เกี่ยวของกับที่วาง (voids) ภายในรูปทรงตัน บริเวณที่ฟงกชัน upNormal (สําหรับ
ประโยชนของความสอดคลองทางคณิตศาสตร) ช้ีเขาสูศูนยกลางของบริเวณที่วาง ซึ่งทางภาษาศาสตรสามารถ
พิจารณาพื้นที่ภายในของที่วาง  สิ่งที่กอใหเกิดความสับสนในที่นี้คือ อุปลักษณทางภาษาศาสตร (linguistic 
metaphors) พ้ืนฐานที่ถูกใชในภาษาสวนใหญสําหรับ “interior of solid” (พื้นที่ภายในของรูปทรงตัน) และ 
“interior of container” (พ้ืนที่ภายในตูคอนเทนเนอร) ที่ใช “inward” (ช้ีเขาภายใน) ในลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
มุมมองทางโทโปโลยี  ที่วาง “in” (ใน) หินไมไดอยูภายในเนื้อหิน ในแบบเดียวกันกับลักษณะวัสดุทรงตันซึ่งสราง
ขึ้นจากสสารของหิน  ไมใชทั้งกาแฟ “in” (ใน) ถวย เหมือนกับ “in” (ใน) ในรูปของแกวซารามิก“in” (ใน) ถวย  
ในทางวัฒนธรรม การใชอุปลักษณที่ถูกอนุพัทธเหลานี้อาจไมสอดคลองกับทุกภาษา บางภาษาอาจจะใชบุพบทที่
แตกตางกันสําหรับสองมโนทัศนที่แตกตางกัน เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ใชมโนทัศนแบบเปนกลางทาง
ภาษาศาสตรของ “interior” (พื้นที่ภายใน) ที่ถูกอนุพัทธจากคณิตศาสตร (โทโปโลยี) 

6.4.33.3  perimeter 

การปฏิบัติการ “perimeter” จะสงคืนผลรวมของความยาวขององคประกอบของขอบเขตทั้งหมด
ของคลาส GM_GenericSurface นี้  เนื่องจากเสนรอบรูปที่คลายความยาว คือการสะสม (ปริพันธ) 
ของระยะทาง   คาที่ ถูกสงคืนของเสนรอบรูปจะอยูในระบบการอางอิงที่ เหมาะสมสําหรับ 
การวัดระยะทาง 

 GM_GenericSurface::perimeter() : Length 

หมายเหตุ เสนรอบรูปถูกกําหนดในรูปของผลรวมของความยาวขององคประกอบของขอบเขตทั้งหมด   
ความยาวของเสนโคงหรือของการรวบรวมของเสนโคงเปนบวกเสมอและไมเปนศูนย (เวนแตเสนโคง 
ไมสมประกอบ)  สิ่งนี้หมายความวา ชองโหวในพื้นผิวจะสนับสนุนทางบวกกับเสนรอบวงทั้งหมด 

6.4.33.4  area 

พื้นที่ของวัตถุทางเรขาคณิต 2 มิติ จะเปนการวัดเชิงตัวเลขของพื้นที่พื้นผิวของวัตถุทางเรขาคณิต 
(ในตารางหนวยของระยะทาง) เนื่องจากพื้นที่เปนการสะสม (ปริพันธ) ของผลคูณของระยะทาง 2 คา  
คาที่ถูกสงคืนของพื้นที่จะอยูในหนวยของการวัดที่เหมาะสมสําหรับการวัดระยะทางแบบตาราง เชน 
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ตารางเมตร (m
2
)  การปฏิบัติการ “area” จะสงคืนคาพื้นที่ของคลาส GM_GenericSurface นี้ 

 GM_GenericSurface::area() : Area  

คาที่ถูกสงคืนจะพิจารณาทั้งระบบพิกัดอางอิงและรูปรางของพื้นผิว 

หมายเหตุ ความสอดคลองกันกับคํานิยามของพื้นผิวในรูปเซตของ DirectPositions ชองโหวในพื้นผิวจะไม
นับรวมเปนพื้นที่ทั้งหมด  ถาปริพันธของทฤษฎีบทของ Green (Green's Theorem) ตามปกติ (หรือทฤษฎีบทของ 
Stokes (Stokes' Theorem) ที่มากกวาปกติ) ถูกนํามาใช ปริพันธรอบชองโหวในพื้นผิวถูกนําไปลบออกจาก
ปริพันธที่เกี่ยวกับพื้นที่ภายนอกของแผนปะของพื้นผิว 

6.4.34 GM_SurfacePatch  

6.4.34.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_SurfacePatch (ภาพที่ 20) กําหนดสวนที่เปนเอกพันธของคลาส GM_Surface   
ภาวะรากซ้ําของการเชื่อมสัมพันธ  “Segmentation” (ภาพที่  12) ระบุวาแตละคลาส 
GM_SurfacePatch จะอยูในบริเวณสวนใหญของคลาส GM_Surface 

6.4.34.2 interpolation 

ขอมูลอรรถาธิบาย “interpolation” กําหนดกลไกการประมาณคาในชวงของพื้นผิวที่ใชสําหรับคลาส 
GM_SurfacePatch นี้  กลไกนี้ใชจุดควบคุมและพารามิเตอรควบคุมที่ถูกกําหนดในคลาสยอย ตางๆ 
เพื่อกําหนดตําแหนงของคลาส GM_ SurfacePatch 

 GM_SurfacePatch::Interpolation : GM_SurfaceInterpolation 

6.4.34.3 numDerivativesOnBoundary  

ลําดับของขอมูลอรรถธิบาย “numDerivativesOnBoundary” ระบุประเภทของความตอเนื่องระหวาง
แผนปะพื้นผิวนี้และพื้นที่ขางเคียงของแผนปะพื้นผิวที่มีการใชเสนโคงทางขอบเขตรวมกัน  ลําดับ
ของคาตางๆ สอดคลองกับคลาส GM_Rings ในคลาส GM_SurfaceBoundary ที่ถูกสงคืนโดย 
GM_GenericCurve::boundary สําหรับแผนปะนี้  คาโดยปริยายของ “0” หมายถึง ความตอเนื่อง

แบบงายซึ่งเปนขอบังคับระดับต่ําสุดของความตอเนื่อง  ระดับนี้ถูกอางถึงในรูป “C
0
” ในตําราทาง

คณิตศาสตร  คาของหนึ่งหมายความวา ฟงกชันเปนแบบตอเนื่องและสามารถแยกความแตกตางได 
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ณ จุดสิ้นสุดที่เหมาะสม คือ ความตอเนื่อง “C
1
”  คาของ “n” สําหรับตัวเลขจํานวนเต็มใดๆ 

หมายความวา สามารถแยกความแตกตางได n คร้ัง คือความตอเนื่อง “C
n
” 

 GM_SurfacePatch::numDerivativesOnBoundary[0..1] : Integer 

6.4.34.4 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” จะสงคืนขอบเขตของคลาส GM_SurfacePatch นี้ ที่ถูกแสดงผลในรูป
ของการรวบรวมของคลาส GM_OrientableCurves ที่ถูกจัดการเขาสูคลาส GM_Rings โดยคลาส 
GM_SurfaceBoundary  

 GM_SurfacePatch::boundary() : GM_SurfaceBoundary 

หมายเหตุ อรรถศาสตรของการปฏิบัติการนี้เหมือนกับการปฏิบัติการ GM_Surface::boundary ยกเวนคือ  
เสนโคงที่ถูกใชในที่นี้อาจไมเปนการอินสแตนสคลาส GM_OrientableCurve ที่ฝงแนน  คาของประเภทขอมูล
แบบชั่วคราวของคลาส  GM_Curve เปนอยางสมเหตุสมผล  ในกรณีปกติ คลาส GM_SurfacePatches จะใช
บางสวนของขอบเขตของคลาสกับคลาส  GM_Surface ที่มีการรวมกลุมรวมกัน และสวนอื่นๆ ที่มีคลาส 
GM_SurfacePatches (ไมจําเปนตองแตกตางกัน)  ในภาคผนวก C ตัวอยางรูปทรงตัน (C.1.3) ใชแผนปะแบบเดี่ยว
ที่ถูกทําใหโคงกลับบนตัวมันเองเพื่อสรางรูปทรงกระบอกทางโทโปโลยี ที่มีช้ินสวนสุดทายแบบตาราง 2 ช้ิน 
เพื่อสรางขอบเขตของรูปทรงตัน  ในกรณีนี้ แผนปะลําดับแรกใชเซกเมนตของขอบเขตหนึ่งรวมกัน กับแตละดาน
ของ 2 ปลายครอบ (endcaps) และแผนปะที่เหลือกับตัวมันเอง 

6.4.35  GM_PolyhedralSurface  

6.4.35.1  อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_PolyhedralSurface (ภาพที่ 21) คือ คลาส GM_Surface ที่ถูกประกอบดวยพื้นผิวของ 
โพลีกอน (คลาส GM_Polygon) ถูกเชื่อมติดกันตามเสนโคงทางขอบเขตรวมกันของพื้นผิวของ 
โพลีกอน  ส่ิงนี้แตกตางจากคลาส GM_Surface เฉพาะในขอจํากัดเกี่ยวกับประเภทของแผนปะของ
พื้นผิวที่ยอมรับได 

6.4.35.2 GM_PolyhedralSurface (constructor)  

ตัวสรางสําหรับคลาส GM_PolyhedralSurface ใชหนาตัด (facet) ของคลาส GM_Polygons และ 
สรางพื้นผิวรวมกลุม (aggregate surface) ที่จําเปน 
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 GM_PolyhedralSurface::GM_PolyhedralSurace(tiles[1..n]: GM_Polygon ) :  
  GM_PolyhedralSurface 

6.4.35.3 patch 

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “patch” เชื่อมสัมพันธกับพื้นผิวนี้กับแตละหนาตัดของโพลีกอนของ
พื้นผิว พื้นผิวนี้จะไมวาง  

 GM_PolyhedralSurface::patch[1,n] : Reference<GM_Polygon> 

6.4.36 GM_Polygon 

6.4.36.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Polygon (ภาพที่ 21) เปนแผนปะของพื้นผิวที่ถูกกําหนดโดยเซตของขอบเขตของ 
เสนโคงและพื้นผิวรากฐานกับเสนโคงเหลานี้ เชื่อมติดกัน  คาโดยปริยายคือเสนโคงที่ เปน 
ระนาบรวม (coplanar) และเปนโพลีกอนใชการประมาณคาในชวงเชิงระนาบในพื้นที่ภายในของ 
โพลีกอน 

6.4.36.2 boundary 

ขอมูลอรรถาธิบาย “boundary” บรรจุคลาส GM_SurfaceBoundary ซ่ึงเปนขอบเขตของคลาส 
GM_Polygon 

GM_Polygon::boundary : GM_SurfaceBoundary 

หมายเหตุ ขอบเขตของแผนปะของพื้นผิวไมจําเปนตองอยูในคลาส GM_Complex เดียวกัน ในรูปของ 
การบรรจุคลาส GM_Surface  เสนโคงซึ่งถูกบรรจุในพื้นที่ภายในของคลาส GM_Surface (ปฏิบัติงานในลักษณะ
ขอบเขตทั่วไปกับสองแผนปะของพื้นผิว) ไมเปนสวนหน่ึงของคลาส GM_Complex ในที่คลาส GM_Surface ถูก
บรรจุอยู   เสนโคงเหลานี้เปนการสรางเสริมอยางบริสุทธิ์และไมไดแสดงในความสัมพันธทางโทโปโลยีใดๆ 
ระหวางคลาส GM_Surface และคลาส GM_Curve ซึ่งกําหนดการเชื่อมโยงของ คลาส GM_Complex 
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6.4.36.3 spanningSurface 

ทางเลือกในการขยายพื้นผิวบัญญัติถึงกลไกสําหรับการขยายพื้นที่ภายในของโพลีกอน 

 GM_Polygon::spanningSurface [0,1] : GM_Surface 

หมายเหตุ การขยายพื้นผิวไมควรมีองคประกอบของขอบเขตที่ตัดกับขอบเขตของโพลีกอน และไมควรมี
ความคลุมเครือในลักษณะของสวนใดๆ ของพื้นผิวที่ถูกอธิบายโดยเสนโคงที่มีการลอมรอบสําหรับโพลีกอน  การ
ขยายของพื้นผิวโดยทั่วไปสวนใหญเปนแบบจําลองระดับความสูง ซึ่งไมมีการอธิบายโดยตรงในเอกสาร
มาตรฐานสากลฉบับนี้ แมวาโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (Tins) และ พ้ืนผิวแบบกริดมักถูกนํามาใชอยู
เสมอในบทบาทนี้ 
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ภาพที่ 21 พื้นผิวแบบโพลีกอน (Polygonal surface) 

http://www.standards.com.au/
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6.4.36.4 GM_Polygon (constructor) 

รูปแปรลําดับแรกของตัวสรางของคลาส GM_Polygon สรางคลาส GM_Polygon โดยทางตรงจาก
เซตของขอบเขตของเสนโคง (ที่ถูกจัดการเขาสูคลาส GM_SurfaceBoundary) ซ่ึงจะถูกกําหนดโดย
อาศัยระนาบรวม (coplanar) ของคลาส GM_Positions ในลักษณะของ controlPoints  

 GM_Polygon::GM_Polygon(boundary : GM_SurfaceBondary) : GM_Polygon 

หมายเหตุ ความหมายของพื้นที่ภายนอก (exterior) ในคลาส GM_SurfaceBoundary สอดคลองกับระนาบของ
โพลีกอนเชิงระนาบที่ถูกสรางขึ้น  

รูปแปรลําดับที่สองของตัวสรางของคลาส GM_Polygon สรางคลาส GM_Polygon โดยวางบนการ
ขยายพื้นผิว  ไมมีขอจํากัดของประเภทของการประมาณคาในชวงถูกใชโดยเสนโคงประกอบ ซ่ึงใช
ในคลาส GM_SurfaceBoundary แตเสนโคงประกอบทั้งหมดตองวางอยูบน “spanningSurface” 
(การขยายพื้นผิว) สําหรับกระบวนการเพื่อความสําเร็จ 

 GM_Polygon (boundary : GM_SurfaceBondary, spanSurf : GM_Surface) : GM_Polygon 

หมายเหตุ ประเด็นสําคัญคือ องคประกอบของขอบเขตที่ถูกกําหนดทิศทางอยางเหมาะสมสําหรับสิ่งนี้ตอง
ทํางาน  สิ่งนี้เปนกรณีที่พบบอยในแมนิโฟลดที่ถูกลอมดวยขอบเขต เชน รูปทรงกลม โดยมีความคลุมเครือ เวนแต
การกําหนดทิศทางถูกใชอยางเหมาะสม 

6.4.37 GM_TriangulatedSurface 

คลาส GM_TriangulatedSurface (ภาพที่ 21) เปนคลาส GM_PolyhedralSurface ซ่ึงถูกประกอบเฉพาะ
ของสามเหลี่ยม (คลาส GM_Triangle)  โดยไมมีขอจํากัดวาโครงขายสามเหลี่ยม ( triangulation) จะถูก
อนุพัทธอยางไร 

6.4.38 GM_Triangle 

คลาส GM_Triangle เปนคลาส GM_Polygon เชิงระนาบที่ถูกกําหนดโดยมุม 3 มุม นั่นคือ คลาส 
GM_Triangle ควรเปนผลที่ไดรับของตัวสรางของรูปแบบ คือ 

 GM_Polygon (GM_LineString (<P1,  P2,  P3,  P1>) ) 

โดยที่ P1, P2, และ P3 คือ 3 ตําแหนงของคลาส GM_Positions  คลาส GM_Triangles ไมมีชองโหว  
คลาส GM_Triangle จะถูกใชเพื่อสรางคลาส GM_TriangulatedSurfaces. 
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หมายเหตุ จุดตางๆ ในสามเหลี่ยมสามารถถูกกําหนดในลักษณะของจุดของมุมรูปสามเหลี่ยมโดยการกําหนด
เซตของพิกัดระหวางศูนยกลาง (barycentric coordinates) โดย 3 ตัวเลขที่ไมติดลบคือ c1, c2, และ c3 โดย c1+ c2 
+ c3 = 1.0  ดังนั้น แตละจุด P ในรูปสามเหลี่ยมสามารถถูกแสดงสําหรับบางเซตของพิกัดระหวางศูนยกลาง ดังนี้ 

 
6.4.39 GM_Tin 

6.4.39.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Tin (ภาพที่ 21) เปนคลาส GM_TriangulatedSurface ซ่ึงใชขั้นตอนวิธีแบบ Delaunay 
หรือข้ันตอนวิธีที่คลายกันที่ถูกแทนดวยการพิจารณาสําหรับเสนพัก (breaklines) เสนหยุด 
(stoplines) และความยาวสูงสุด (maximum length) ของดานรูปสามเหล่ียม (ภาพที่ 22)  โครงขาย
เหลานี้เปนไปตามเกณฑของ Delaunay จากการดัดแปลง  สําหรับแตละรูปสามเหลี่ยมในโครงขาย 
วงกลมที่ผานมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมไมมีการบรรจุมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมใดๆ ในพื้นที่ภายใน
ของรูปสามเหลี่ยม 

 

a)โครงขายสามเหลี่ยมลําดับแรก (Delauny) ไมอาศัยเสนพัก  b) การเพิ่มเติมเสนหยุด 

 

c) โครงขายสามเหลี่ยมใหมอาศัยเสนพัก  d) โครงขายสามเหลี่ยมใหมอาศัยเสนหยุดที่มี
ผลลัพธ เปนชองโหวและการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขต 

ภาพที่ 22  การสราง TIN (TIN construction) 
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6.4.39.2 stopLines 

เสนหยุด (Stoplines) คือ เสนบริเวณความตอเนื่องหรือความสม่ําเสมอเฉพาะถิ่นของพื้นผิวที่
สามารถเปนปญหาได  ในพื้นที่ของความไมสมประกอบเหลานี้ เสนหยุด (stopline) ที่ตัดผาน 
รูปสามเหลี่ยมจะถูกตัดทิ้งจากพื้นผิวของโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (TIN) ทําใหเกิด 
รูโหวในพื้นผิว  ถาการเกิดขึ้นพรอมกันบนขอบเขตของพื้นผิวของรูปสามเหลี่ยม ผลที่ไดรับจะ
เปล่ียนขอบเขตของพื้นผิว  ขอมูลอรรถาธิบาย “stopLines” ประกอบดวยเซกเมนตที่ไมสมประกอบ
เหลานี้ทั้งหมดในลักษณะของเซตของสายเสน 

 GM_Tin::stopLines : Set<GM_LineString>  

6.4.39.3 breakLines 

เสนพัก (breaklines) คือ เสนของบริเวณวิกฤตทางธรรมชาติ (critical nature) ที่มีรูปรางของพื้นผิวที่
แสดงสัน (ridges) หรือหุบ (depressions) เฉพาะถิ่น (เชน เสนทางน้ํา) ในพื้นผิว  เนื่องจากเซกเมนต
ประกอบของเสนพักตองถูกรวมในโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (TIN) แมวาจะไมทําตาม
กฎเกณฑของ Delaunay  ขอมูลอรรถาธิบาย “breakLines” ประกอบดวยเซกเมนตวิกฤตเหลานี้ใน
รูปของเซตของสายเสน 

 GM_Tin::breakLines : Set<GM_LineString> ¶ 

6.4.39.4 maxLength 

พื้นที่ของพื้นผิวบริเวณที่ขอมูลไมหนาแนนเพียงพอเพื่อทําใหแนใจในการคํานวณอยางมีเหตุผล จะ
ถูกตัดทิ้งโดยการเพิ่มกฎเกณฑการยึดตรึง (retention criterion) สําหรับรูปสามเหลี่ยมที่อาศัยความยาว
ของดานรูปสามเหลี่ยม  สําหรับดานของรูปสามเหลี่ยมใดๆ ที่มีความยาวมากกวาความยาวสูงสุด 
สามเหลี่ยมที่ติดกันกับดานขางสามเหลี่ยมนั้นๆ อาจจะถูกตัดทิ้งจากพื้นผิว 

 GM_Tin::maxLength : Distance 

6.4.39.5 controlPoint 

มุมของรูปสามเหลี่ยมในโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (TIN) ถูกอางอิงถึงในรูปตําแหนง   
ขอมูลอรรถาธิบาย “controlPoint” จะประกอบดวยเซตของคลาส GM_Positions ที่ถูกใชในรูป
ตําแหนงสําหรับโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอนี้  เนื่องจากแตละโครงขายสามเหลี่ยมแบบ
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ไมสม่ําเสมอประกอบดวยรูปสามเหลี่ยมตางๆ โดยตองมีอยางนอยที่สุด 3 ตําแหนง  อันดับในการ
กําหนดของจุดเหลานี้ไมมีผลตอพื้นผิวที่ถูกนําแสดงผล  ผังเคารางเชิงประยุกตอาจเพิ่มสารสนเทศ
โดยอาศัยเกี่ยวกับการจัดอันดับ (ordering) ของจุดควบคุมเพื่ออํานวยความสะดวกในการสราง
โครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอจาก controlPoints อีกครั้ง 

 GM_Tin::controlPoint[3..n] : GM_Position 

หมายเหตุ  จุดควบคุมของโครงขายสามเหลี่ยมแบบไมสม่ําเสมอ (TIN) ถูกเรียกวา “posts” (ตําแหนง) 

6.4.39.6 GM_Tin (constructor)  

ตัวสรางสําหรับโครงขายแบบ Delaunay ที่ถูกกําหนดอยางจํากัด ตองการมุมของรูปสามเหลี่ยม 
(ตําแหนง) เสนพัก (breaklines) เสนหยุด (stoplines) และความยาวสูงสุด (maximum length) ของ
ดานรูปสามเหลี่ยม 

 GM_Tin::GM_Tin (post : Set<GM_Position>, stopLines : Set<GM_LineString>, 
  breakLines : Set<GM_LineString>, maxLength : Number): GM_Tin 

6.4.40 GM_ParametricCurveSurface  

6.4.40.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

แผนปะของพื้นผิวที่สรางพื้นผิวเสนโคงทางพารามิเตอร คลาส GM_ParametricCurveSurface (ภาพ
ที่ 23) เปนวงศเสนโคงอยางตอเนื่องทั้งหมด ที่ถูกกําหนดโดยฟงกชันเชิงอนุมานของรูปแบบ ดังนี้ 

 surface(s,t): [a,b]×[c,d] →DirectPosition  

โดยการตรึงคาของพารามิเตอรอ่ืนๆ เรามีหนึ่งพารามิเตอรของวงศเสนโคง 

 c
t
(s) = c

s
(t) = surface(s,t)  

ฟงกชันเกี่ยวกับคลาส GM_ParametricCurveSurface (ภาพที่ 23) จะแสดง 2 วงศเสนโคงเหลานี้  
วงศเสนโคงลําดับแรกบอกใหเราทราบเกี่ยวกับภาคตัดขวางทาง “horizontal” (แนวนอน) คือ c

t
(s) 

สวนวงศเสนโคงลําดับที่สองบอกใหทราบเกี่ยวกับภาคตัดขวางทาง “vertical” (แนวดิ่ง) คือ c
s
(t)  

พจน “horizontal” และ “vertical” อางถึงปริภูมิพารามิเตอรและไมจําเปนตองเปนทั้งเสนโคง 
ทางแนวราบและทางแนวดิ่งในระบบพิกัดอางอิง  ตารางที่ 7 แสดงรายการบางคาคูของประเภทที่
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เปนไปไดสําหรับพื้นผิวของเสนโคงเหลานี้ (การนําเสนอผลแบบอื่นๆ ของพื้นผิวที่เหมือนกัน
เปนไปได)  สองอนุพัทธยอย (partial derivatives) ของกระบวนการกําหนดพารามิเตอรของพื้นผิว i 
และ j ที่ถูกกําหนดโดย 

 

และ  

 

คาโดยปริยายของ upNormal สําหรับพื้นผิวจะเปนผลคูณไขวของเวกเตอร (vector cross product) 
ของสองอนุพัทธเสนโคงเหลานี้ เมื่อเสนโคงทั้งสองเสนมีคาไมใชศูนย 

  

ถาระบบพิกัดอางอิงเปน 2 มิติแลว เวกเตอร k ขยายระบบพิกัดเฉพาะถิ่นโดยการสนับสนุน เวกเตอร
ระดับความสูง “upward”  ในกรณีนี้ เวกเตอรพื้นฐาน (i, j) ตองเปนระบบมือขวา (right hand 
system) นั่นคือ มุมที่ถูกกําหนดทิศทางจาก i ไปถึง j ตองมีคานอยกวา 180°  ส่ิงนี้กําหนดกรอบการ
เคล่ือนไหว (“moving frame”) มือขวาของแกนพกิัดเฉพาะถิ่นโดย <i, j>  กรอบการเคลื่อนไหวถูก
กําหนดเปนฟงกชันแบบตอเนื่องจากวัตถุทางเรขาคณิตไปยังพื้นฐานสําหรับปริภูมิแทนเจนต
เฉพาะถิ่นของวัตถุนั้น  สําหรับเสนโคง ส่ิงนี้คือ การอนุพัทธของเสนโคงโดยแทนเจนตเฉพาะถิ่น 
สําหรับพื้นผิว ส่ิงนี้คือคาคูของแทนเจนตเฉพาะถิ่น  พื้นผิวของเสนโคงที่ถูกกําหนดพารามิเตอรมี
กรอบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติและจะถูกใชในลักษณะที่กําหนดในยอหนานี้เพื่อกําหนด 
upNormal ของพื้นผิว 

หมายเหตุ การคงอยูของกรอบการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติไดคือ การนิยามของแมนิโฟลดที่สามารถกําหนด
ทิศทางได (“orientable”) สิ่งนี้คือ เพราะเหตุใดการคงอยูของ upNormal แบบตอเนื่องบงบอกวาพื้นผิวสามารถ
กําหนดทิศทางได  พ้ืนผิวที่ไมสามารถกําหนดทิศทางได เชน แถบ Möbius (Möbius band) และขวดแบบ Klein 
(Klein bottle) เปนความรูสึกที่คานในใจ (counter-intuitive)  หัวขอ 6.3.17.1 หามไมใหใชพ้ืนผิวที่ไมสามารถ
กําหนดทิศทางไดในผังเคารางการประยุกตที่คงมาตรฐานตามเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้  ขวดแบบ Klein ไม
สามารถแมแตถูกสรางในปริภูมิ 3 มิติ แตตองการปริภูมิ 4 มิติ สําหรับการแสดงผลแบบไมเปนเอกพจน 
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ภาพที่ 23 คลาส GM_ParametricCurveSurface และประเภทยอยของคลาส (GM_ParametricCurveSurface and its subtypes) 
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ตารางที่ 7  ประเภทท่ีหลากหลายของพื้นผวิของเสนโคงทางพารามิเตอร 

ประเภทพื้นผวิ ประเภทพื้นผวิทางแนวราบ ประเภทพื้นผวิทางแนวดิ่ง 
(Surface type) (Horizontal curve type) (Vertical curve type) 

GM_Cylinder  Circle, constant radii  Line Segment  
GM_Cone  Circle, decreasing radii  Line Segment  
GM_Sphere  Circle of constant latitude  Circle of constant longitude  
GM_BilinearGrid  Line string  Line string  
GM_BicubicGrid  Cubic spline  Cubic spline  

6.4.40.2  horizontalCurveType  

ขอมูลอรรถาธิบาย “horizontalCurveType” บงชี้ประเภทของเสนโคงของพื้นผิวที่ถูกใชเพื่อรังวัด
ทางขวางพื้นผิวทางแนวราบที่สอดคลองกับพารามิเตอร “s” 

 GM_ParametricCurveSurface::horizontalCurveType : GM_CurveInterpolation 

6.4.40.3 verticalCurveType 

ขอมูลอรรถาธิบาย “verticalCurveType” บงชี้ประเภทของเสนโคงของพื้นผิวที่ถูกใชเพื่อรังวัด 
ทางขวางพื้นผิวทางแนวดิ่งที่สอดคลองกับพารามิเตอร “t” 

 GM_ParametricCurveSurface::verticalCurveType : GM_CurveInterpolation ¶ 

6.4.40.4 horizontalCurve  

การปฏิบัติการ “horizontalCurve” สรางเสนโคงที่รังวัดทางขวางพื้นผิวทางแนวนอนที่สอดคลองกับ
พารามิเตอร“s” เสนโคงนี้ยึดถือพารามิเตอรคงที่ “t” 

 GM_ParametricCurveSurface::horizontalCurve(t : Real) : GM_Curve ¶ 

หมายเหตุ คลาส GM_Curve ที่ถูกสงคืนโดยฟงกชันนี้หรือโดยฟงกชันเสนโคงทางแนวดิ่งที่สมนัยกัน ไมเปน
สวนหน่ึงสวนใดของคลาส GM_Complex ใดๆ กับพื้นผิวนี้ที่ถูกรวมอยูดวย  โดยทั่วไป เสนโคงเหลานี้ถูกคํานวณ
คาช่ัวคราว  ขอยกเวนกับสิ่งนี้อาจเกิดขึ้น ณ จุดเกินขอบเขตของปริภูมิพารามิเตอร  ขอบเขตของปริภูมิพารามิเตอร
สนับสนุนสําหรับการสงพื้นผิวตามปกติกับขอบเขตของพื้นผิวเปาหมาย 
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6.4.40.5 verticalCurve 

การปฏิบัติการ “verticalCurve” สรางเสนโคงที่รังวัดทางขวางพื้นผิวทางแนวดิ่งที่สอดคลองกับ
พารามิเตอร “t”  เสนโคงนี้ยึดถือพารามิเตอรคงที่ “s” 

 GM_ParametricCurveSurface::verticalCurve(s : Real) : GM_Curve 

6.4.40.6 surface  

การปฏิบัติการ “surface” รังวัดทางขวางพื้นผิวทั้งทางแนวดิ่งและแนวนอน 

 GM_ParametricCurveSurface::surface(s : Real, t : Real) : DirectPosition 

6.4.41 GM_GriddedSurface  

6.4.41.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_GriddedSurface (ภาพที่ 23) คือ คลาส GM_ParametricCurveSurface ที่ถูกกําหนดจาก 
กริดแบบสี่เหล่ียมมุมฉากในปริภูมิพารามิเตอร  แถวจากกริดนี้เปนจุดควบคุมสําหรับพื้นผิวของ 
เสนโคงทางแนวราบ คอลัมนเปนจุดควบคุมสําหรับพื้นผิวของเสนโคงทางแนวดิ่ง  ขอสมมุติฐาน
ของการทํางานคือ สําหรับคาคูของพิกัดทางพารามิเตอร (s, t) เสนโคงทางแนวราบสําหรับแตละ
ออฟเซตจํานวนเต็ม (integer offset) ถูกคํานวณและถูกประเมิน ณ “s”  ส่ิงนี้กําหนดลําดับของ 
จุดควบคุมคือ 

 <c
n
(s) : s = 1 … columns> 

จากลําดับนี้ เสนโคงทางแนวดิ่งถูกคํานวณสําหรับ “s” และถูกประเมิน ณ “t”  ในกรณีสวนใหญ
อันดับของการคํานวณ (แนวราบ – แนวดิ่ง กับ แนวดิ่ง – แนวราบ) ไมทําใหเกิดความแตกตาง  
บริเวณที่มีการคํานวณ ลําดับของแนวราบ-แนวดิ่งจะเปนวิธีหนึ่งที่ถูกนํามาใช  

หมายเหตุ กรณีทั่วไปสวนใหญของพื้นผิวแบบกริดเปน Spline 2 มิติ  ในกรณีนี้ฟงกชันการถวงน้ําหนัก
สําหรับแตละพารามิเตอรทําใหอันดับของการคํานวณไมสําคัญ 

 

โดยที่        คือ จุดควบคุมในแถวลําดับ i 
th
 และคอลัมนลําดับ j 

th
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ในทางตรรกศาสตร คาคูใดๆ ของประเภทการประมาณคาในชวงของเสนโคงสามารถนําไปสู
ประเภทยอยของคลาส GM_GriddedSurface  มาตราตอไปนี้อธิบายบางประเภทการประมาณคา
ในชวงของเสนโคงที่ใชในการแสดงผลพื้นผิวในลักษณะนี้ 

6.4.41.2 controlPoint 

ส่ิงนี้คือ ลําดับดัชนีซอน (doubly indexed sequence) ของจุดควบคุม โดยกําหนดในรูปแบบแถว
หลัก 

 GM_GriddedSurface::controlPoint : GM_PointGrid 

หมายเหตุ ไมมีขอสมมุติฐานถูกกําหนดเกี่ยวกับรูปรางของกริด  ตัวอยางเชน ตําแหนงไมจําเปนตองมี
ผลกระทบตอพ้ืนผิว “2½ มิติ” จุดที่ติดตอกันอาจจะเทากันในพิกัดใดๆ หรือทั้งหมด นอกจากนั้น เสนโคงถาไม
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือทั้งสองทิศทางอาจใกลชิดกัน 

6.4.41.3 rows 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “rows” กําหนดจํานวนของแถวในกริดของพารามิเตอร 

 GM_GriddedSurface::rows : Integer = controlPoint→row.count : Integer  

6.4.41.4 columns 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “columns” กําหนดจํานวนของคอลัมนในกริดของพารามิเตอร 

GM_GriddedSurface::rows : Integer = controlPoint→row→column.count : Integer  

6.4.42 GM_Cone  

คลาส GM_Cone คือ คลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในรูปวงศภาคตัดกรวย (family of 
conic sections) โดย controlPoints (จุดควบคุม) ของภาคตัดกรวยผันแปรเชิงเสนตรง 

หมายเหตุ รูปวงรีของจุด 5 จุด กับตําแหนงที่มีการกําหนดเหมือนกันทั้งหมดเปนจุด ดังนั้น รูปกรวยหนาตัด
แบบวงรี (truncated elliptical cone) สามารถถูกกําหนดในรูปของเซตของจุดควบคุม ขนาด 2 x 5 คือ <<P1, P1, 
P1, P1, P1>, <P2, P3, P4, P5, P6>>  โดยที่ P1 เปนยอด (apex) ของรูปกรวย P2, P3, P4, P5, และ P6 เปน 5 จุด
ใดๆ ที่แยกกันรอบฐานวงรีของรูปกรวย  ถาเสนโคงทางดานแนวราบคือ วงกลมในลักษณะตรงกันขามกับรูปวงรี 
ดังนั้น รูปกรวยเชิงวงกลมสามารถถูกสรางโดยใช <<P1, P1, P1>, <P2, P3, P4>>.  
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6.4.43 GM_Cylinder 

คลาส GM_Cylinder เปนคลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในลักษณะวงศของวงกลม 
(family of circles) ซ่ึงตําแหนงของวงกลมผันแปรตามเซตของเสนขนาน โดยรักษาเสนโคงทาง
แนวราบของภาคตัดขวางของรูปรางที่คงที่ 

หมายเหตุ กําหนดขอสมมุติฐานของการทํางานในลักษณะเดียวกับหมายเหตุกอนหนานี้ คลาส GM_Cylinder 
สามารถถูกกําหนดโดยวงกลม 2 วง โดยกําหนดจุดควบคุมในรูปแบบ <<P1, P2, P3>, <P4, P5, P6>> 

6.4.44 GM_Sphere 

คลาส GM_Sphere คือ คลาส GM_GriddedSurface ที่ถูกกําหนดในลักษณะวงศของวงกลม (family 
of circles) ซ่ึงตําแหนงของวงกลมผันแปรเชิงเสนตรงตามแกนของรูปทรงกลม และรัศมีของวงกลม
ผันแปรในสัดสวนกับฟงกชันโคไซน (Cosine) ของมุมจุดศูนยกลาง  วงกลมทางแนวราบคลายเสน
ตางๆ ของละติจูด (latitude) คงที่ และเสนโคงทางแนวดิ่งคลายเสนตางๆ ของลองติจูด (longitude) 
คงที่ 

หมายเหตุ ถาจุดควบคุมถูกแยกจําพวกในลักษณะของการเพิ่มลองติจูดและการเพิ่มละติจูด upNormal ของ
รูปทรงกลมเปนเสนต้ังฉากที่มีการช้ีออก (outward normal) 

ตัวอยาง ถาเราใชเซตแบบกริดของละติจูดและลองติจูดในหนวยองศา (u, v) ดังนี้ 

(–90, –180)  (–90, –90)  (–90,0)  (–90, 90)  (–90, 180)  
(–45, –180)  (–45, –90)  (–45,0)  (–45, 90)  (–45, 180)  
(0, –180)  (0, –90)  (0,0)  (0, 90)  (0, 180)  
(45, –180)  (45, –90)  (45,0)  (45, –90)  (45, 180)  
(90, –180)  (90, –90)  (90,0)  (90, –90)  (90, 180)  

และทําแผนที่จุดเหลานี้กับ 3 มิติ โดยอาศัยสมการปกติ (โดยที่ R เปนรัศมีของรูปทรงกลมที่
ตองการ)  

 z = R sin u  
 x = (R cos u) (sin v) 
 y = (R cos u) (cos v) 
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เรามีรูปทรงกลมของรัศมี R ที่ศูนยกลางอยู ณ (0, 0) ในรูปของพื้นผิวแบบกริด  ขอสังเกตคือ  
แถวลําดับแรกทั้งหมดและแถวลําดับสุดทายทั้งหมดของแผนที่จุดควบคุมกับจุดเดี่ยวแตละจุดใน
ปริภูมิแบบยุคลิด 3 มิติ ตามขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ตามลําดับ และแตละเสนโคงตามแนวราบ
ใกลชิดกับดานหลังของตัวมันเองโดยจัดรูปแบบวงกลมทางเรขาคณิต  ส่ิงนี้บอกใหเรารูวา  
พื้นผิวทางเมตริกซที่ถูกลอมรอบดวยขอบเขต (ดวยขนาดจํากัด) และพื้นผิวทางโทโปโลยีไมถูก
ลอมรอบดวยขอบเขต (ไมมีขอบเขต เชน วงกลม) 

6.4.45 GM_BilinearGrid 

คลาส GM_BilinearGrid คือ คลาส GM_GriddedSurface ซ่ึงใชสายเสนในรูปของเสนโคงทาง
แนวราบและแนวดิ่ง 

หมายเหตุ สิ่งนี้ไมเปนพื้นผิวทางโพลีกอน  เนื่องจากแตละตารางกริดเปนพื้นผิวที่ถูกบังคับ และไมจําเปนตอง
เปนระนาบ 

6.4.46 GM_BicubicGrid 

6.4.46.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_BicubicGrid คือ คลาส GM_GriddedSurface ซ่ึงใช spline แบบพหุนามกําลังสาม (cubic 
polynomial splines) ในรูปของเสนโคงทางแนวราบและแนวดิ่ง 

หมายเหตุ แทนเจนตเริ่มตนสําหรับ splines ถูกแทนที่บอยๆโดยคาคูพิเศษของแถว (และคอลัมน) ของ 
จุดควบคุม  

6.4.46.2 horiVectorAtEnd, horiVectorAtStart, vertVectorAtEnd, vertVectorAtStart 

เสนโคงทางแนวราบและแนวดิ่งตองการเวกเตอรแทนเจนตเริ่มตนและเวกเตอรแทนเจนตสุดทาย
สําหรับการกําหนดอยางสมบูรณ  คาเหลานี้ถูกจัดหาโดยขอมูลอรรถาธิบาย 4 ชุด ดังนี้ 

 GM_BicubicSpline::horiVectorAtEnd : Sequence<Vector>; 
 GM_BicubicSpline::horiVectorAtStart : Sequence<Vector>; 
 GM_BicubicSpline::vertVectorAtEnd : Sequence<Vector>; 
 GM_BicubicSpline::vertVectorAtStart : Sequence<Vector>; 
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6.4.47 GM_BSplineSurfaceForm 

รายการของรหัส “GM_BSplineSurfaceForm” จะถูกใชเพื่อบงชี้รูปแบบทางเรขาคณิตเฉพาะที่ถูก
นําเสนอโดยคลาส GM_BSplineSurface คาที่มีศักยภาพ คือ 

- planar — สวนของระนาบที่ถูกลอมรอบดวยขอบเขตซึ่งถูกแสดงโดยพื้นผิวแบบ B-spline ของ
ระดับขั้นที่ 1 ในแตละพารามิเตอร 

- cylindrical — สวนของพื้นผิวทรงกระบอกที่ถูกลอมรอบดวยขอบเขตซึ่งถูกแสดงโดยพื้นผิว
แบบ B-spline  

- conical — สวนของพื้นผิวของรูปทรงกรวยแบบเชิงวงกลมทางขวามือที่ถูกลอมรอบดวย
ขอบเขตซึ่งถูกแสดงโดยพื้นผิวแบบ B-spline  

- spherical —สวนของรูปทรงกลมหรือทั้งหมดของรูปทรงกลมแบบสมบูรณที่ถูกลอมรอบดวย
ขอบเขตซึ่งถูกแสดงโดยพื้นผิวแบบ B-spline 

- toroidal — ทอรัส (torus) หรือสวนของทอรัสที่ถูกแสดงโดยพื้นผิวแบบ B-spline  

- unspecified — ไมมีพื้นผิวเฉพาะที่ถูกระบุ  

 GM_BSplineSurfaceForm:: 
  planar 
  cylindrical 
  conical 
  spherical 
  toroidal 
  unspecified 

6.4.48 GM_BSplineSurface  

6.4.48.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

พื้นผิวแบบ B-spline เปนพื้นผิวทางพารามิเตอรแบบตรรกยะหรือแบบพหุนามซึ่งถูกแสดงโดย 
จุดควบคุม ฟงกชันพื้นฐานและการถวงน้ําหนักที่เปนไปได  ถาการถวงน้ําหนักเทากันทั้งหมดแลว 
Spline เปนแบบพหุนามแบบแบงชวง (piecewise polynomial) ถาการถวงน้ําหนักไมเทากันแลว  
spline เปนแบบตรรกยะแบบแบงชวง (piecewise rational)  ถาการปฏิบัติการบูลีน “isPolynomial” 
ถูกกําหนดใหเปน TRUE แลว การถวงน้ําหนักจะถูกกําหนดทั้งหมดใหเทากับ 1  



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-150 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

6.4.48.2 degree 

ขอมูลอรรถาธิบาย “degree” อาจเปนระดับขั้นทางพีชคณิตของฟงกชันพื้นฐานสําหรับพารามิเตอร
ลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง  ถามีการกําหนดคาหนึ่งแลว ระดับขั้นทั้ง 2 เทากัน 

 GM_BSplineSurface::degree [1,2] : Integer 

6.4.48.3 surfaceForm  

ขอมูลอรรถาธิบาย “surfaceForm” ถูกใชเพื่อจําแนกประเภทเฉพาะของพื้นผิวซ่ึง Spline นี้ถูกใชใน
การประมาณคา  ส่ิงน้ีใชสําหรับสารสนเทศเทานั้น โดยใชเพื่อจับยึดความตั้งใจดั้งเดิม  ถาไมมี 
การประมาณคาดังกลาวที่ถูกตั้งใจแลว คาของขอมูลอรรถาธิบายนี้จะเปน NULL  

 GM_ BSplineSurface::surfaceForm: GM_BSplineSurfaceForm 

6.4.48.4 knot 

ขอมูลอรรถาธิบาย “knot” อาจเปน 2 ลําดับของปมที่แยกจากกัน ซ่ึงถูกใชเพื่อกําหนดฟงกชัน
พื้นฐานของ B-spline สําหรับ 2 พารามิเตอร  ขอควรระลึกคือ ประเภทขอมูลแบบปมยึดถือ
สารสนเทศเกี่ยวกับภาวะรากซ้ําของปม 

 GM_BSplineSurface::knot [2] : Sequence<GM_Knot>  

6.4.48.5 knotSpec  

ขอมูลอรรถาธิบาย “knotSpec” กําหนดประเภทของการกระจายของปมที่ถูกใชในการกําหนด 
spline นี้  ส่ิงนี้ใชสําหรับสารสนเทศเฉพาะและถูกกําหนดตามการสรางฟงกชันที่แตกตางกัน 

 GM_BSplineSurface::knotSpec[0,1] : GM_KnotType 

6.4.48.6 isPolynomial  

ขอมูลอรรถาธิบาย “isPolynomial” ถูกกําหนดเปน “True” ถาสิ่งนี้เปน spine แบบพหุนาม 

 GM_BSplineSurface::isPolynomial : Boolean 
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6.4.48.7 GM_BSplineSurface (constructor)  

ตัวสรางคลาส “GM_BSplineSurface” ใชสารสนเทศที่ตรงประเด็นมาอธิบายในขอมูลอรรถาธิบาย
ขางตนและสรางพื้นผิวแบบ B-spline  ถาไมมีขอมูลอรรถาธิบาย knotSpec แลว knotType เปน 
เอกรูปและปมถูกเวนระยะใหเทากัน และ ยกเวนสําหรับปมลําดับแรกและลําดับสุดทายจะมี 
ภาวะรากซ้ําเทากับ 1  ในที่สุดปมมีภาวะรากซ้ําเทากับลําดับขั้นที่ +1  ถา knotType เปนเอกรูปไม
จําเปนตองระบุคา  

 GM_BSplineSurface::GM_BSplineSurface( 
  pts : Sequence<GM_PointArray>, 
  deg[1,2] : Integer, 
  k[0,2] : Sequence<GM_Knot>, 
  ks[0,1] : GM_KnotType) : GM_BSplineSurface 

6.5 แพคเกจการรวมกลุมทางเรขาคณิต (Geometric aggregate package) 

6.5.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การรวมกลุม (aggregations) โดยพลการของวัตถุทางเรขาคณิตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได  เร่ืองเหลานี้ไมไดตั้ง
สมมุติฐานวาตองมีโครงสรางภายในเพิ่มเติมใดๆ และถูกใชเพื่อ “collect” (การรวบรวม) ชิ้นสวนของ
รูปเรขาคณิตของประเภท (type) ที่ระบุ  ในลักษณะนี้ การรวมกลุมแตกตางจาก “composites”  
(การประกอบ) และ “complexes” (รูปเชิงซอน) ซ่ึงถูกกําหนดในหัวขอ 6.6  การปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การรวมกลุมเหลานี้จะเปนตัวสะสม (accumulators) ซ่ึงถูกอนุพัทธจากการปฏิบัติการของคลาสของ
สมาชิกของการรวมกลุม  การประยุกตอาจใชการรวมกลุมสําหรับรูปลักษณที่ใชวัตถุทางเรขาคณิตที่
หลากหลายในการนําเสนอผลงานการประยุกต เชน การรวมกลุมของจุดเพื่อแสดงถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือสวนผลไม 

6.5.2 GM_Aggregate 

6.5.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การรวมกลุม (aggregates) คลาส GM_Aggregates (ภาพที่ 24) รวบรวมวัตถุทางเรขาคณิต  เนื่องจาก
กลุมวัตถุทางเรขาคณิตจะใชการดัดแปลงการกําหนดทิศทาง การอางอิงเสนโคงและการอางอิง
พื้นผิวที่ไมเชื่อมโยงโดยตรงกับคลาส GM_Curve และคลาส GM_Surface แตเชื่อมโยงโดยตรงกับ
คลาส GM_OrientableCurve และ คลาส GM_OrientableSurface 
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วัตถุทางเรขาคณิตสวนใหญถูกบรรจุในรูปลักษณ และไมสามารถนําไปใชในการรวบรวม ซ่ึงเปน
การรวมกลุมแบบสมบูรณ (strong aggregations)  จากเหตุผลนี้ การรวบรวมอธิบายในมาตรานี้เปน
การรวมกลุมแบบไมสมบูรณ (weak aggregations) และจะใชอางอิงเพื่อรวมวัตถุทางเรขาคณิต  
ความสัมพันธของประเภทระหวางวัตถุอางอิงที่หลากหลายถูกอธิบายไวดานลางนี้ 

หมายเหตุ คลาสยอยของคลาส  GM_OrientablePrimitive ถูกนํามาใชในลักษณะดังกลาวซึ่งวัตถุอางอิง
สามารถเชื่อมโยงกับการกําหนดทิศทางที่ระบุของวัตถุนั้น 

6.5.2.2 element 

บทบาทการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Objects ที่ถูกบรรจุในคลาส 
GM_Aggregate  ในคลาสยอยของคลาส GM_Aggregate สมาชิกจะถูกจํากัดเพื่อระบุประเภทของ
คลาส GM_Primitives  

 GM_Aggregate::element : Set<GM_ObjectRef> 

6.5.2.3 fromSet 

การปฏิบัติการ “fromSet” จะเปนตัวสรางที่ใชเซตของคลาส GM_Objects และสรางคลาส 
GM_Aggregate  

 GM_Aggregate::fromSet(set : Set<GM_Object>) : GM_Aggregate 

6.5.3 GM_MultiPrimitive 

คลาส GM_MultiPrimitive เปนคลาสราก (root class) สําหรับการรวมกลุมรูปปฐมฐานทั้งหมด  
บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Primitives ที่ถูกบรรจุในคลาส 
GM_MultiPrimitive  การประกาศขอมูลอรรถาธิบายในที่นี้จะศึกษาขอมูลอรรถาธิบายเปนพิเศษ  
ณ คลาส GM_Aggregate เพื่อรวมเฉพาะคลาส GM_Primitives ในประเภทของการรวมกลุม 
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ภาพที่ 24  GM_Aggregate 

6.5.4 GM_MultiPoint 

6.5.4.3 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_MultiPoint เปนคลาสของการรวมกลุม (aggregate class) โดยประกอบดวยจุดเพียงอยาง
เดียว  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Points ที่ถูกบรรจุใน
คลาส GM_MultiPoint นี้  

 GM_MultiPoint::element : Set<GM_Point>  

6.5.4.4 position 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “position” จะเปนเซตของ DirectPositions (ตําแหนง ทิศทาง) ของ
คลาส GM_Points ที่ถูกบรรจุใน GM_MultiPoint นี้ 

 GM_MultiPoint::position : Set<DirectPosition>  
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6.5.5 GM_MultiCurve 

6.5.5.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_MultiCurve เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบเฉพาะอินสเตนสของคลาส 
GM_OrientableCurve เทานั้น  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส 
GM_OrientableCurves ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiCurve นี้ 

 GM_MultiCurve::element : Set<GM_OrientableCurve> 

6.5.5.2 length 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “length” (ความยาว) จะเปนการสะสมความยาวของคลาส 
GM_Curves ทั้งหมด ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiCurve นี้ 

 GM_MultiCurve::length : Length  

6.5.6 GM_MultiSurface 

6.5.6.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_ MultiSurface เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบเฉพาะอินสเตนสของคลาส 
GM_OrientableSurface เทานั้น  บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส 
GM_OrientableSurfaces ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSurface นี้ 

 GM_MultiSurface::element : Set<GM_OrientableSurface> 

6.5.6.2 area 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “area” จะเปนการสะสมพื้นที่ของคลาส GM_Surfaces ทั้งหมด ที่
ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSurface นี้ 

 GM_MultiSurface::area : Area  

6.5.6.3 perimeter 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “perimeter” จะเปนการสะสมเสนรอบรูปของคลาส GM_Surfaces 
ทั้งหมด ที่ถูกบรรจใุนคลาส GM_MultiSurface นี้ 

 GM_MultiSurface::perimeter : Length  
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6.5.7 GM_MultiSolid  

6.5.7.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_MultiSolid เปนคลาสการรวมกลุม โดยประกอบดวยรูปทรงตันเทานั้น  บทบาทของการ
เชื่อมสัมพันธ “element” จะเปนเซตของคลาส GM_Solids ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSolid นี้ 

 GM_MultiSolid::element : Set<GM_Solid>  

6.5.7.2 volume 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “volume” จะเปนการสะสมเสนปริมาตรของคลาส GM_Solids 
ทั้งหมด ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSolid นี้ 

 GM_MultiSolid::volume : Volume 

6.5.7.3 area 

ขอมูลอรรถาธิบายที่ถูกอนุพัทธ “area” จะเปนการสะสมพื้นที่ของพื้นที่ผิวของคลาส GM_Solids 
ทั้งหมด ที่ถูกบรรจุในคลาส GM_MultiSolid นี้ 

 GM_MultiSolid::area : Area  

6.6 แพคเกจรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometric complex package) 

6.6.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  (คลาส  GM_Complex) คือ  เซตของวัตถุทางเรขาคณิตปฐมฐาน  
(ในระบบพิกัดทั่วไป) ของพื้นที่ภายในของวัตถุทางเรขาคณิตปฐมฐานที่ไมตอเนื่องกัน  นอกจากนี้ 
ถารูปปฐมฐานอยูในรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตแลว ณ ที่นั้นจะปรากฏเซตของรูปปฐมฐานอยูใน 
รูปเชิงซอนนั้น โดย Point-wise union ของเซตของรูปเชิงซอนคือ ขอบเขตของรูปปฐมฐาน 
ลําดับแรกนี้ 

รูปเชิงซอนยอย  (Subcomplex) ของรูปเชิงซอนเปนเซตยอย  (subset) ของรูปปฐมฐานของ 
รูปเชิงซอนนั้น ในสิทธิของรูปเชิงซอนยอย นั่นคือ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  ซูเปอรคอมเพล็กซ 
(supercomplex) ของรูปเชิงซอนเปนซูเปอรเซต (superset) ของรูปปฐมฐานที่เปนรูปเชิงซอนดวย  
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ส่ิงที่สําคัญ การกําหนดเหลานี้คือ เซตยอยและซูเปอรเซตที่มีการเพิ่มเงื่อนไขบังคับ ซ่ึงเซตยอยและ
ซูเปอรเซตตองเปนรูปเชิงซอน  รูปเชิงซอนเปนสมาชิกในเซต (maximal) ถารูปเชิงซอนเปน 
รูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนที่ไมใหญกวา   

ขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิตในรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเปนรูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนนั้น  
รูปเชิงซอนแบบงายที่สุดคือ จุดเดี่ยว (single point)  รูปเชิงซอนแบบงายที่สุด 1 มิติคือ เสนโคงที่มี
จุดสิ้นสุด 2 จุดของเสนโคง  รูปเชิงซอนแบบงายที่สุด 2 มิติ คือ พื้นผิวที่มีขอบเขตของเสนโคงของ
พื้นผิว และมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนโคง 

โดยปกติ เรขาคณิตรากฐานของรูปเชิงซอนถูกอางถึงในลักษณะของแมนิโฟลด  โครงสรางของ 
รูปเชิงซอนจัดระบบเรขาคณิตของแมนิโฟลดเขาไปเปนสมาชิกของรูปปฐมฐาน  อุปมาเหมือน
วิธีการในการจัดระบบแผนภูมิ (“charts”) ในแผนที่เลม (“atlas”) เขาเปนแผนที่โลก 

วิธีการหนึ่ง แตไมไดมีวิธีการเดียว สําหรับใชสรางรูปเชิงซอนจากเซตของรูปปฐมฐานคือ อาศัยการ
เร่ิมตนที่มีรูปปฐมฐานตางๆ และดําเนินการการปฏิบัติการตางๆ ดังตอไปนี้ 

a) ถา 2 รูปปฐมฐานซอนทับกัน (overlap) แลวแบงยอยรูปปฐมฐานนั้น จากนั้นกําจัดสวนที่ซํ้ากัน
จนกระทั่งไมมีสวนที่ซอนทับกัน 

b) ทํานองเดียวกัน ถารูปปฐมฐานเปนแบบซับซอน โดยแบงยอยรูปปฐมฐาน ในบริเวณที่ 
รูปปฐมฐานอินเตอรเซก (intersect) กัน จากนั้นกําจัดสวนที่ซํ้าจนกระทั่งไมมีสวนที่ซอนทับกัน 

c) ถารูปปฐมฐานไมใชจุด ใหคํานวณขอบเขตของรูปปฐมฐานนั้นในลักษณะการรวบรวมของ 
รูปปฐมฐานอื่น โดยใชขอบเขตรูปปฐมฐานที่มีอยูแลวในการสรางเซตถาเปนไปได และแทรก
เซตรูปปฐมฐานเขาสูรูปเชิงซอน 

d) ปฏิบัติตามขั้นตอน “a” ถึง “c” ซํ้า จนกระทั่งไมเหลือรูปปฐมฐานใหมในแตละขั้นตอน 

หลายระบบมีมโนทัศนของผิวหนาเอกภพ (universal face) (สําหรับ 2 มิติ) หรือรูปทรงตันเอกภพ 
(universal solid) (สําหรับ 3 มิติ)  ส่ิงนี้สมเหตุสมผลเฉพาะในกรณีที่ปริภูมิฐานรากของรูปเชิงซอน
เปนปริภูมิแบบยุคลิด (Euclidean space) ที่ไมมีขอบเขตลอมรอบ  ในกรณีนี้ สําหรับ 2 มิติ  
ผิวหนาเอกภพ คือ พื้นผิวในคลาส GM_Complex ซ่ึงมีเฉพาะพื้นท่ีภายในขอบเขตวงแหวน  
(พื้นที่ภายนอกของขอบเขตวงแหวนเปนจุด ณ อนันต (“point at infinity”)  ในลักษณะเดียวกัน ใน  
3 มิติ รูปทรงตันเอกภพ คือ ส่ิงหนึ่งที่เปนเพียงพื้นที่ภายในขอบเขตเชลล  ในแมนิโฟลดที่ถูก
ลอมรอบดวยขอบเขต  เชน รูปทรงกลม ซ่ึงไมมีจุด ณ อนันต และรูปปฐมฐานทั้งหมดถูกลอมรอบ
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ดวยขอบเขต  หากไมพิจารณาถึงทฤษฎีบท Jordan Separation ส่ิงสําคัญ ขอบเขตทั้งหมดคือ  
พื้นที่ภายในขอบเขต  ในแมนิโฟลดที่ไมมีขอบเขตลอมรอบอื่นๆ เชน พื้นผิวแบบไฮเพอรโบลา 
(hyperbolic surface) ที่อาจมีรูปปฐมฐานที่ไมมีขอบเขตลอมรอบมากกวาหนึ่ง  เนื่องจาก
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดกลาวถึงโดยตรงเกี่ยวกับการคัดเลือกแมนิโฟลดที่ไมถูกลอมรอบดวย
ขอบเขตเหลานี้ ส่ิงสําคัญของบางสมาชิกอาจตองผอนปรน ถามาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกนําไปใช
กับแมนิโฟลดที่ไมใชทางภูมิศาสตร  มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมใชกรณีพิเศษทั้งผิวหนาเอกภพหรือ
รูปทรงตันเอกภพและความสัมพันธระหวางทั้งผิวหนาเอกภพและรูปทรงตันเอกภพ และขอบเขต
ของผิวหนาเอกภพและรูปทรงตันเอกภพ ถูกแสดงในวิธีที่เหมือนกันกับความสัมพันธของขอบเขต
อ่ืน 

หมายเหตุ สมาชิกในเซตของรูปเชิงซอน (maximal complex) ควรถูกพิจารณาการรวมกลุมแบบสมบูรณ 
(strong aggregation) ของรูปปฐมฐานของสมาชิกในเซตของรูปเชิงซอน โดยขึ้นอยูกับอรรถศาสตรภายในของ 
การประยุกต  สําหรับเหตุผลนี้ กลไกสําหรับการบรรจุ (containment) คลาส GM_Primitives ในคลาส 
GM_Complex ถูกปลอยไวโดยไมระบุรายละเอียด  ถาการรวมกลุมอยางสมบูรณถูกใชสําหรับสมาชิกในเซตของ
รูปเชิงซอนแลว  การบรรจุของการเชื่อมสัมพันธสําหรับรูปเชิงซอนยอยอาจตองใชสมาชิกในเซตของรูปเชิงซอน
ในลักษณะของชื่อปริภูมิ สําหรับการอางอิงถึงรูปปฐมฐานภายในสมาชิกในเซตของรูปเชิงซอน  ในกรณีใดๆ หาก
คลาส GM_Primitive อยูภายในรูปเชิงซอน หรือ คลาส GM_Complex เปนรูปเชิงซอนยอยของสมาชิกในเซตของ
คลาส GM_Complex การปฏิบัติการ “boundary” ของแตละกรณีจะไมมีความจําเปนตองสรางตัวแทนคลาส 
GM_Objects เพราะโดยคํานิยามของรูปเชิงซอน วัตถุที่ตองการแสดงขอบเขตของวัตถุที่ถูกบรรจุ จะมีอยูแลว และ
ใชเพียงการอางอิงถึงวัตถุเหลานั้นที่ถูกกําหนดโดยการปฏิบัติการ GM_Object::boundary  ขอควรจํา การบรรจุของ
คลาส GM_Complexesในคลาส GM_Complexes อื่น คือ การเชื่อมสัมพันธระหวางเซตยอยกับซูเปอรเซต (subset-
superset association) ในขณะเดียวกัน การบรรจุของคลาส GM_Primitives ในคลาส GM_Complex คือ  
การเชื่อมสัมพันธระหวางสมาชิกกับเซต (element-set association) 

6.6.2 GM_Complex  

6.6.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_Complex (ภาพที่ 25) คือ การรวบรวมคลาส GM_Primitives แบบงาย ที่ไมมี 
สวนตอเนื่องทางเรขาคณิต  ถาคลาส GM_Primitive (ยกเวนคลาส GM_Point) อยูในคลาส 
GM_Complex เฉพาะแลว ณ ที่นั้นจะปรากฏเซตของรูปปฐมฐานของมิติที่นอยกวาในรูปเชิงซอน
เดียวกันซึ่งกอรูปขอบเขตของรูปปฐมฐานนี้ 
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หมายเหตุ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตสามารถพิจารณาในรูปของเซตใน 2 วิธีที่แตกตางกันอยางชัดเจน   
วิธีที่หน่ึง รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเปนเซตจํากัด (finite set) ของวัตถุ (โดยการกําหนดกลุมตัวแทนใหกับสมาชิก
พื้นฐานของเซตจํากัด) และวิธีที่สอง รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเปนเซตอนันตของคาของจุดในรูปประเภทยอยของ
วัตถุทางเรขาคณิต  การใชงาน 2 วิธีของการกําหนดกลุมตัวแทน (delegation) และการแบงประเภทยอย 
(subtyping) ทําใหเกิดความชัดเจนกับเซตของอินเตอรเฟส 2 ประเภท  ตามที่ระบุ ถารูปปฐมฐาน P ของคลาส 
GM_Primitive เปนสมาชิกของรูปเชิงซอน C ของคลาส GM_Complex เรียกวา C.element().contains(P) 

ขอมูลอรรถาธิบาย “element” อนุญาตใหคลาส GM_Complex เพื่อสืบทอดพฤติกรรมของ 
Set<GM_Primitive> โดยปราศจากความสับสนในการคัดเลือกของพฤติกรรมที่เหมือนกันซ่ึง 
ถูกสืบทอดจาก TransfiniteSet<DirectPosition> ที่ถูกสืบทอดผานคลาส GM_Object 

รูปเชิงซอนจะถูกใชในผังเคารางการประยุกต ในที่ซ่ึงการใชรวมกันของเรขาคณิตเปนสิ่งสําคัญ เชน 
ในการใชของการคํานวณทางโทโปโลยี  ในรูปเชิงซอน รูปปฐมฐานอาจถูกรวมกลุมแบบ  
many-to-many ไปสูการประกอบ (composites) สําหรับการใชในรูปของขอมูลอรรถาธิบายของ
รูปลักษณ  ตัวอยางเรื่องนี้ถูกกําหนดในผังเคารางในภาคผนวก D 

6.6.2.2 isMaximal 

การปฏิบัติการสงคืนคาบูลีน “isMaximal” จะสงคืนคา TRUE ก็ตอเมื่อคลาส GM_Complex นี้ เปน
สมาชิกในเซต (maximal) 

 GM_Complex::isMaximal() : Boolean  

6.6.2.3 Contains association 

การเชื่อมสัมพันธ “Contains” แสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุโดยการปฏิบัติการ 
contains จาก Set<GM_Primitive> ในลักษณะของการเชื่อมสัมพันธ 

 GM_Complex::subComplex [0..n] : GM_Complex 
 GM_Complex::superComplex [0..n] : GM_Complex  

6.6.2.4 Complex association 

การเชื่อมสัมพันธ “Complex” ถูกกําหนดโดย การปฏิบัติการ “contains” ในคลาส GM_Object ซ่ึง
ถูกสืบทอดจาก TransfiniteSet<DirectPosition> 
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 GM_Complex::element [1..n] : GM_Primitive  

ถารูปเชิงซอนประกอบดวยคลาส GM_Primitive แลว รูปเชิงซอนตองประกอบดวยสมาชิกของ
ขอบเขตของคลาส GM_Primitive 

GM_Complex: 
-- closed under the boundary operation 
self→forAll(self→includesAll(boundary()))  

 

ภาพที่ 25  GM_Complex 

6.6.3 GM_Composite 

6.6.3.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การประกอบทางเรขาคณิต (geometric composite) คลาส GM_Composite (ภาพที่ 26) จะเปน 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตที่มีเรขาคณิตแกนหลักรากฐานซึ่งเปนสมสัณฐานกับรูปปฐมฐาน  ดังนั้น 
เสนโคงประกอบ (composite curve) เปนการรวบรวมของเสนโคงซึ่งอินเตอรเฟสของเรขาคณิต 
(geometry interface) ควรถูกสมนัยโดยเสนโคงเดี่ยว (ถึงแมวารูปเชิงซอนมีมากกวาหนึ่ง)   
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การประกอบ (composite) มีเจตนาสําหรับใชในรูปของคาขอมูลอรรถาธิบายในชุดขอมูล (datasets) 
ที่เรขาคณิตรากฐานถูกแยกสวนในการประกอบ โดยปกติเพื่อแสดงธรรมชาติทางโทโปโลยีของ
เรขาคณิตรากฐาน 

6.6.3.2 generator 

บทบาทของการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator จะเปนการรวบรวมแบบเอกพันธุของคลาส 
GM_Primitives ของการยูเนียนคลาส GM_Primitives ที่ควรเปนแกนหลักทางเรขาคณิตของการ
ประกอบ  รูปเชิงซอนควรประกอบดวยรูปปฐมฐานทั้งหมดในตัวกอกําเนิด (generator) และ 
รูปปฐมฐานทั้งหมดบนขอบเขตของรูปปฐมฐานเหลานี้ และตอมาจนกวาคลาส GM_Points ถูกรวม
ในรูปเชิงซอน  ดังนั้นบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator บนคลาส 
GM_Composite เปนเซตยอยของบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ Complex::element บนคลาส 
GM_Complex  

 GM_Composite::generator[1..n] : GM_Primitive 

ประเภทของเรขาคณิตในตัวกอกําเนิดจะถูกกําหนดอยางสมบูรณโดยมิติของวัตถุประกอบ 
(composite object)  องคประกอบของเสนโคงและพื้นผิวถูกกําหนดทิศทางเพื่อยอมใหมีการรวมเขา
สูการประกอบในวิธีการจัดการอยางเหมาะสม 

GM_CompositePoint: 
generator.type = GM_Point 

GM_CompositeCurve: 
generator.type = GM_OrientableCurve 

GM_CompositeSurface: 
generator.type = GM_OrientableSurface 

 GM_CompositeSolid: 
generator.type = GM_Solid 
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ภาพที่ 26  GM_Composite 

6.6.4 GM_CompositePoint 

6.6.4.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาสที่แยกกันของจุดประกอบ (composite point) คือ คลาส GM_CompositePoint (ภาพที่ 27) ถูก
รวมสําหรับความสมบูรณ  คลาส GM_CompositePoint เปนคลาส GM_Complex ที่บรรจุเฉพาะ
คลาส GM_Point เทานั้น 
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ภาพที่ 27  GM_CompositePoint 

6.6.4.2 generator 

บทบาทการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator เชื่อมสัมพันธกับคลาส GM_CompositePoint นี้ 
กับรูปปฐมฐานเชิงเดี่ยวในรูปเชิงซอนนี้ 

 GM_CompositePoint::generator [1] : GM_Point  

6.6.5 GM_CompositeCurve  

6.6.5.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

เสนโคงประกอบ (composite curve) คลาส GM_CompositeCurve (ภาพที่ 28) จะเปนคลาส 
GM_Composite ที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตทั้งหมดของเสนโคง  คุณสมบัติเหลานี้เปนกระบวนการ
ของการทําใหเกิดเปนวัตถุในการปฏิบัติการ “curve”  ส่ิงสําคัญ เสนโคงประกอบเปนรายการของ
เสนโคงที่กําหนดทิศทางได (คลาส GM_OrientableCurve) ที่เขากันไดกับวิธีการกําหนดทิศทาง 
ดังนั้น เสนโคงแตละเสน (ยกเวนเสนโคงแรก) เร่ิมตนที่ตําแหนงสิ้นสุดของเสนโคงกอนหนานั้น 

 

ภาพที่ 28  GM_CompositeCurve 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-163 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

6.6.5.2 generator 

บทบาทการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator เชื่อมสัมพันธคลาส GM_CompositeCurve นี้ กับ
คลาส GM_Curves รูปปฐมฐาน และคลาส GM_OrientableCurves รูปปฐมฐาน ในการกอกําเนิด
เซตของคลาส GM_CompositeCurve โดยเสนโคงตางๆ กอรูปเปนแกนหลักของรูปเชิงซอนนี้ 

 GM_CompositeCurve::generator : Sequence<GM_OrientableCurve> 
-- the start point of each orientable curve in the generator is the 

-- end point of the previous one 
GM_CompositeCurve: 
forAll (1 < j < generator.count - 1)→ 

generator[j].endPoint = generator[j+1].startPoint;  

หมายเหตุ  เพื่อใหไดตัวแทนแบบครบสมบูรณของสมาชิกตางๆในคลาส GM_Complex คลาส GM_Points 
บนขอบเขตของเซตตัวกอกําเนิดของคลาส GM_Curve ควรถูกเพิ่มเขาไปใหกับเสนโคงในรายการตัวกอกําเนิด 

6.6.6 GM_CompositeSurface  

6.6.6.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

พื้นผิวประกอบ (composite surface) คลาส GM_CompositeSurface (ภาพที่ 29) จะเปนคลาส 
GM_Complex ที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตทั้งหมดของพื้นผิว และดังนั้น สามารถถูกพิจารณาในรูป
ประเภทของพื้นผิวที่สามารถกําหนดทิศทางได (คลาส GM_OrientableSurface)  ส่ิงสําคัญ  
พื้นผิวประกอบเปนการรวบรวมของพื้นผิวที่ถูกกําหนดทิศทาง ซ่ึงเชื่อมเปนคูบนขอบเขตของ 
เสนโคงรวมกันและกอรูปเปนพื้นผิวเชิงเดี่ยว เมื่อพิจารณาแบบองครวม 

 

ภาพที่ 29  GM_CompositeSurface 
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6.6.6.2  generator 

บทบาทการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator เชื่อมสัมพันธคลาส GM_CompositeSurface นี้ 
กับคลาส GM_Surfaces รูปปฐมฐานและคลาส GM_OrientableSurfaces รูปปฐมฐาน ใน 
การกอกําเนิดเซตของคลาส GM_CompositeSurface โดยรายการของคลาส GM_Surfaces จะกอรูป
เปนแกนหลักของรูปเชิงซอนนี้ 

 GM_CompositeSurface::generator : Set<GM_OrientableSurface>  

หมายเหตุ เพื่อใหไดตัวแทนแบบครบสมบูรณของสมาชิกตางๆในคลาส GM_Complex คลาส GM_Curves 
และคลาส GM_Points บนขอบเขตของเซตตัวกอกําเนิดของคลาส GM_Surfaces ควรถูกเพิ่มใหกับเสนโคงใน
รายการตัวกอกําเนิด 

6.6.7 GM_CompositeSolid  

6.6.7.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส GM_CompositeSolid (ภาพที่ 30) จะเปนคลาส GM_Complex ที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิต
ทั้งหมดของรูปทรงตัน  ส่ิงสําคัญ รูปทรงตันประกอบเปนเซตของรูปทรงตันซึ่งเขารวมเปนคูบน
ขอบเขตพื้นผิวรวมเพื่อกอรูปทรงตันเชิงเดี่ยว 

 

ภาพที่ 30  GM_CompositeSolid 

6.6.7.2 generator 

บทบาทการเชื่อมสัมพันธ Composition::generator เชื่อมสัมพันธคลาส GM_ CompositeSolid นี้ กับ
คลาส GM_Solids รูปปฐมฐานในการกอกําเนิดเซตของคลาส GM_ CompositeSolid นั่นคือ  
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รูปทรงตันที่กอรูปแกนหลักของรูปเชิงซอนนี้ 

 GM_CompositeSolid::generator : Set<GM_Solid>  

หมายเหตุ เพื่อใหไดตัวแทนแบบครบสมบูรณของสมาชิกตางๆในคลาส GM_Complex คลาส GM_Surfaces 
คลาส GM_Curves และคลาส GM_Points บนขอบเขตของเซตตัวกอกําเนิดถาคลาส GM_Solids ควรถูกเพิ่มใหกับ
รายการตัวกอกําเนิด 

7 แพคเกจของโทโปโลยี (Topology packages) 

7.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การใชที่กอใหเกิดผลผลิตสวนใหญของโทโปโลยีคือ เพื่อเรงการคํานวณทางเรขาคณิต  วิธีการโดย
การคํานวณทางเรขาคณิตที่เสร็จสมบูรณนี้เปนการเชื่อมสัมพันธอยางชัดเจนกับการอินสแตนสของ
รูปลักษณและการอินสแตนสของวัตถุทางเรขาคณิตในวิธีการที่สอดคลองกันและถูกอนุพัทธจาก
ความสัมพันธทางเรขาคณิตอยางชัดเจนของการอินสแตนส  (ดูหัวขอ  D.3)  ในบางกรณี  
การเชื่อมสัมพันธเหลานี้ถูกอนุพัทธจากเรขาคณิตเชิงมโนทัศนที่ไมสอดคลองกับการแสดงผลของ
การอินสแตนสของรูปลักษณ  สําหรับวัตถุประสงคในเรื่องนี้ นับวาเปนสิ่งจําเปนในการกําหนด 
แพคเกจของโทโปโลยีที่เปนไปในทางเดียวกันกับแพคเกจของเรขาคณิตในมาตรา 6  ภาพที่ 31 
แสดงถึงแพคเกจของโทโปโลยีและแพคเกจของเรขาคณิตและการพึ่งพิงกันของสองแพคเกจ 
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ภาพที่ 31 แพคเกจของโทโปโลยี สารบัญของคลาส และการพึ่งพงิกันภายใน  
(Topology packages, class content and internal dependencies) 

ภาพที่ 32 แสดงภาพรวมของโครงสรางคลาสของแพคเกจทางโทโพโลยีพื้นฐาน  คลาสรากของ
แผนภาพคือคลาส TP_Object  ภายใตคลาส TP_Object มีคลาส TP_Primitive และคลาส
TP_Complex ซ่ึงสัมพันธกันในวิถีทางคลายกับคลาส GM_Primitive และคลาส GM_Complex 
ดังนั้น คลาส TP_Complex คือ โครงสรางที่ถูกจัดระบบของคลาส TP_Primitives  ความแตกตาง
หลักที่ปรากฏคือ คลาส GM_Primitive จับคูอยางหลวมๆ กับคลาส GM_Complex โดยอนุญาตให
คลาส GM_Complex อยูอยางอิสระได  ในขณะที่ คลาส TP_Primitive ตองอยูในคลาส 
TP_Complex อยางนอยที่สุดหนึ่งคลาส  การอินสแตนสของคลาส TP_DirectedTopo จะบรรจุ 
การอางอิงถึงคลาส TP_Primitive และพารามิเตอรการกําหนดทิศทาง โดยคลายคลึงกับคลาส 
GM_OrientablePrimitive ในหัวขอ 6.3.13  เนื่องจากการกําหนดทิศทางมีเพียง 2 ทิศทางที่เปนไปได 
หากไมคํานึงถึงมิติ แตละรูปปฐมฐานถูกเชื่อมสัมพันธกับ 2 เอนทิตีทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับ
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คลายกับความสัมพันธระหวางคลาส GM_OrientableCurve กับคลาส GM_Curve และระหวาง
คลาส GM_OrientableSurface กับคลาส GM_Surface  เพื่อรักษาเกี่ยวกับจํานวนของวัตถุตางๆ และ
เพื่อทําการจําแนกทางธรรมชาติของรูปปฐมฐานที่มีการกําหนดทิศทางเชิงบวกของรูปปฐมฐาน  
แตละรูปปฐมฐานในแตละมิติถูกแบงเปนคลาสยอยภายใตวัตถุทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับอยาง
สมนัยของรูปปฐมฐาน  เร่ืองนี้จะมีการอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ 7.3.11.1  

 

ภาพที่ 32  แผนภาพคลาสทางโทโปโลย ี(Topological class diagram) 

7.2 แพกเกจรากของโทโปโลยี (Topology root package) 

7.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

การคํานวณทางเรขาคณิต เชน การบรรจุ (containment) (จุดในโพลีกอน) การอยูประชิดกัน 
(adjacency) ขอบเขต (boundary) และการคนหาและติดตามโครงขาย (network tracking) เปน 
ความเขมขนทางการคํานวณ  โดยเหตุผลนี้ โครงสรางเชิงการจัด (combinatorial structure) ที่ถูก
เรียกวา รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (topological complex) ที่ถูกสรางเพื่อแปลงขั้นตอนวิธีการคํานวณ
ทางเรขาคณิต (computational geometry algorithm) เปนขั้นตอนวิธีเชิงการจัด (combinatorial 
algorithm)  ภายใตโดเมนของสารสนเทศภูมิศาสตร เปาหมายอื่นคือ เพื่อเชื่อมโยงการอินสแตนส
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รูปลักษณอยางอิสระของรูปเรขาคณิตของการอินสแตนส  สําหรับวัตถุประสงคแรก การกําหนด
ทางโทโปโลยีในมาตรานี้เปนไปในทางเดียวกันกับโครงสรางของการกําหนดทางเรขาคณิตใน
มาตรา 6  สําหรับวัตถุประสงคที่สอง คลาสตางๆ ในแพคเกจถูกกําหนดขึ้น ดังนั้น คลาสตางๆ 
สามารถถูกใชไดอยางอิสระจากรูปเรขาคณิต 

รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีประกอบดวยการรวบรวมของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของทุกประเภทที่
ขึ้นอยูกับมิติของรูปเชิงซอน  ดังนั้น รูปเชิงซอน 2 มิติ ตองบรรจุ ผิวหนา (faces) เสนขอบ (edges) 
และจุดตอ (nodes) ในขณะที่รูปเชิงซอน 1 มิติหรือกราฟ บรรจุเสนขอบและจุดตอเทานั้น 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสมมูลกับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต แตไมใชคลาสยอยของรูปปฐมฐาน
ทางเรขาคณิต  สิ่งนี้สอดคลองกับทรรศนะของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีที่ถูกสรางเพื่อปรับกระบวนงานของ 
การคํานวณทางเรขาคณิตใหเหมาะสม โดยใชขั้นตอนวิธีเชิงการจัด (combinatorial algorithm)  เชนเดียวกัน สิ่งนี้
ยินยอมใหมีการสรางของโครงสรางที่ไมสนใจเงื่อนไขบังคับ (constraints) ทางเรขาคณิต โดยใชรูปเชิงซอน 
ทางโทโปโลยีที่ไมถูกทําใหเปนจริงโดยรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 

กุญแจเพื่อเพิ่มความเขาใจการใชโทโปโลยีทางการคํานวณ (computational topology) คือ เพื่อ
พิจารณากระบวนงานที่สัมพันธกันในทั้งสองระบบ  ดังภาพที่ 33 แสดงการจัดสรรที่ดีที่สุดของ
ความเปนคูขนาน (parallelism) ระหวางวิถีทางในรูปปฐมฐานและรูปเชิงซอนสัมพันธกันใน 
สองระบบของคลาส 

ระบบทางโทโปโลยีอาศัยการจัดดําเนินการทางพีชคณิต (algebraic manipulation) ของพหุนาม
หลายตัวแปร (multivariate polynomial)  การกําหนดของกระบวนงาน (procedure) การทําหนาที่ 
(function) และการปฏิบัติการ (operation) ในแพคเกจโทโปโลยีถูกดําเนินการ ดังนั้น ปญหาทาง
เรขาคณิตในโดเมนทางเรขาคณิตสามารถถูกแปลใหเปนปญหาทางพีชคณิตในโดเมนของโทโปโลยี 
ในที่นั้น ปญหาทางพีชคณิตถูกแกปญหา และวิธีการแกปญหาจะถูกแปลกลับมายังโดเมน 
ทางเรขาคณิต  นิพจนทางโทโปโลยีในพีชคณิตนี้เปนพหุนามหลายตัวแปร ลําดับขั้นที่ 1 โดยที่ 
ตัวแปรสมนัยกับรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 

แผนภาพในภาพที่ 33 สรุปความสัมพันธระหวางโทโปโลยีและเรขาคณิต  เงื่อนไขบังคับใน OCL 
หมายถึง แผนภาพแลกเปลี่ยน ดังเชน การนําทางของบทบาท TP_Primitive::complex ที่ถูกปฏิบัติ
ตาม TP_Complex.geometry เหมือนกับการนําทางของบทบาท TP_Primitive::geometry ที่ถูก
ปฏิบัติตาม GM_Primitive::complex.  
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หมายเหตุ คลาส GM_Primitive เชิงเดี่ยวอาจถูกเกี่ยวของในหลายคลาส GM_Complexes อยางอิสระ โดยแต
ละคลาส GM_Complexes อาจปรากฏเปนรูปของคลาส TP_Complex ที่แตกตางกัน ดังนั้น คลาส GM_Primitive 
อาจปรากฏเปนรูปของคลาส TP_Primitives ที่แตกตางกันไดอยางหลากหลาย เนื่องจากคลาส TP_Primitives ตอง
เกิดขึ้นเพียงคลาสเดียวในรูปสมาชิกในเซตของคลาส TP_Complex (ดูหัวขอ 7.3.10.2)  เนื่องจากมันเปนไปได

สําหรับคลาสที่สามารถอินสแตนส (instantiable class) เพื่อทําใหเกิดคลาส TP_Primitive และคลาส 

TP_Complex หรือทั้งคลาส GM_Primitive และคลาส GM_Composite  ตัวอยางเชน การอินสแตนสเฉพาะของ
คลาส TP_Primitive อาจถูกทําใหปรากฏเปนรูปโดยคลาส GM_Composite เปนสิ่งที่เปนไปได ดูหัวขอ D.3 

 

ภาพที่ 33 ความสัมพันธระหวางเรขาคณติและโทโปโลยี  
(Relation between geometry and topology) 

7.2.2 TP_Object  

7.2.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

วัตถุทางโทโปโลยีคือคลาส TP_Object (ภาพที่ 34) เปนคลาสนามธรรมที่สนับสนุนประเภทราก 
(root type) สําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีและรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 

ในทางตรรกศาสตรและทางโครงสราง วัตถุทางโทโปโลยีและวัตถุทางเรขาคณิตสามารถใช
โครงสรางของคลาสยอยที่มีเหมือนกันรวมกันได แตเนื่องจากมีสาทิสสัณฐานที่ชัดเจน (categorical 
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homomorphism) จากโทโปโลยีถึงเรขาคณิตซ่ึงเก็บรักษาการปฏิบัติการทางขอบเขต (boundary 
operations) โดยแนวทางนี้สามารถทําใหเกิดความสับสนระหวางขอบเขตของวัตถุทางโทโปโลยี
และขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิตที่สมนัยกัน  ในขณะที่กลไกทั้งสองใชคุณลักษณะทาง 
การคํานวณรวมกันหลายอยาง ดังที่ถูกสาธิตโดยสาทิสสัณฐาน กลไกทั้งสองเปนการปฏิบัติการท่ี
แตกตางกันและตองถูกแบงแยกอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 34  TP_Object 

7.2.2.2 dimension 

คาจํานวนเต็มที่ถูกสงคืนโดยการปฏิบัติการ “dimension” จะเปนมิติทางโทโปโลยีของคลาส 
TP_Object นี้  การปฏิบัติการ “dimension” จะขึ้นอยูกับกระบวนการของการทําใหคลาสเกิดเปน
วัตถุของวัตถุและจะไมถูกเปลี่ยนสําหรับวัตถุเฉพาะโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงคลาสของวัตถุ
นั้น  ตัวอยางเชน คาของมิติเปน 0 สําหรับจุดตอ (node) คาของมิติเปน 1 สําหรับเสนขอบ (edges) 
คาของมิติเปน 2 สําหรับพื้นผิว (face) และคาของมิติเปน 3 สําหรับรูปทรงตัน (solid)  คลาส 
GM_Object ใดๆ ที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับคลาส TP_Object จะมีมิติเหมือนกัน 

 TP_Object::dimension() : Integer 
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7.2.2.3 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” จะสงคืนเซตของคลาส TP_DirectedTopo ที่ถูกสรางในรูปของคลาส 
TP_Boundary ที่ถูกแสดงขอบเขตของคลาส TP_Object. 

 TP_Object::boundary() : TP_Boundary 

ถาคลาส TP_Object นี้ถูกเชื่อมสัมพันธกับคลาส GM_Object ขอบเขตของคลาส TP_Object จะ
สอดคลองกับการกําหนดทิศทางกับคลาส GM_Object นั้น ดังอธิบายไวในแพคเกจของเรขาคณิต 

จากเงื่อนไขบังคับ (constraint) มิติของขอบเขตจะนอยกวามิติของวัตถุตนกําเนิด (original object) 
หนึ่งมิติเสมอ  สําหรับเหตุผลนี้ มิติของเซตวาง (empty set) จะถูกพิจารณาใหเปน “-1” 

  TP_Object: 
  boundary.dimension() = dimension() – 1 

ภาพที่ 35 แสดงวิธีการทํางานของการปฏิบัติการ “boundary” ที่สามารถถูกทําใหมองเห็นในรูปของ
การเชื่อมสัมพันธจากวัตถุของแตละมิติไปยังวัตถุที่มีมิตินอยกวาอยูหนึ่งมิติ 

ในกรณีสวนใหญคาที่ถูกสงคืนจะเปนคาที่สมเหตุสมผลของคลาส TP_Expression (หัวขอ7.3.20)  
ขอบเขตที่ถูกสงคืนอาจไมเปนคลาส TP_Expression ที่สมเหตุสมผลได เนื่องจากขอกําหนดในพจน
ไมครบสมบูรณ  เสนขอบสวนเกิน (dangling edge) หรือเสนขอบเอกเทศ (isolated edge) ในผิวหนา 
(เสนขอบซึ่งมีผิวหนาเดียวกันของทั้งสองดาน) จะมีความสมดุลในการแปลงผัน (conversion) กับ
นิพจนทางโทโปโลยี 
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ภาพที่ 35  การปฏิบตัิการ Boundary และ coboundary ท่ีถูกนําเสนอในรูปการเชื่อมสมัพันธ 

(Boundary and coboundary operation represented as associations) 

7.2.2.4 coBoundary 

การปฏิบัติการ “coBoundary” จะสงคืนเซตของคลาส TP_DirectedTopo ที่แสดงคลาส TP_Object. 
ทั้งหมดซึ่งมีคลาส TP_Object นี้ บนขอบเขตของคลาส TP_Object ทั้งหมด 

ในกรณีสวนใหญการสงคืนคาจะเปนคาที่สมเหตุสมผลของคลาส TP_Expression (หัวขอ 7.3.20)  
ขอยกเวนสําหรับส่ิงนี้คือ เมื่อคลาส GM_Object ที่มีความสมนัยอยูบนขอบเขตของวัตถุที่ถูกปด
ลอม (เชน เสนโคงที่จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน)  คลาส TP_Object ที่สมนัยกับคลาส 
GM_Object จะปรากฏในเซตของคลาส TP_DirectedTopo สองครั้ง ที่มีการกําหนดทิศทางใน 
ทิศตรงขาม และฉะนั้นจะสมดุลกันเมื่อการปฏิบัติการ “coBoundary” ถูกคํานวณจากเซตของคลาส 
TP_DirectedTopo ไปสูคลาส TP_Expression 

 TP_Object::coBoundary() : Set<TP_DirectedTopo> 

ภาพท่ี 36 แสดงวิธีการของการปฏิบัติการนี้ที่สามารถทําใหมองเห็นลักษณะความสัมพันธระหวาง
ระดับมิติของคลาส TP_Primitives ในทํานองเดียวกันกับการปฏิบัติการ “boundary” แตถูกกําหนด
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ทิศทางในทิศตรงขาม โดยการเพิ่มของมิติแทนที่จะลดมิติลง 

 

ภาพที่ 36 กลุมคลาสสําคัญในรูปโทโปโลยี (Important classes in topology) 

7.2.2.5 interior 

การปฏิบัติการ “interior” จะสงคืนเซตอนันตของคลาส TP_Primitive ที่ประกอบดวยพื้นที่ภายใน
ของวัตถุนี้ภายในสมาชิกของเซตรูปเชิงซอนของวัตถุนี้  สําหรับคลาส TP_Primitive นี้ จะเปน 
การอางอิงตัวมันเอง (self-reference)  สําหรับคลาส TP_Complex นี้ จะเปนสมาชิกของคลาส
TP_Primitive ทั้งหมดในคลาส TP_Complex ที่ไมอยูบนขอบเขตของคลาส TP_Complex  ส่ิงนี้เปน
สมมูลทางสาทิสสัญฐานของพื้นที่ภายในของการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของคลาส TP_Object นี้ 

 TP_Object::interior() : Set<TP_Primitive>  

7.2.2.6 exterior 

การปฏิบัติการ “exterior” จะสงคืนเซตอนันตของคลาส TP_Primitive ที่ประกอบดวยพื้นที่ภายนอก
ของวัตถุภายในสมาชิกของเซตรูปเชิงซอนของวัตถุนี้  ส่ิงนี้ประกอบดวยคลาส TP_Primitive 
ทั้งหมดในสมาชิกของเซตของคลาส TP_Complex ที่ไมอยูในพื้นที่ภายในหรือขอบเขตของคลาส 
TP_Object นี้ 

 TP_Object::exterior() : Set<TP_Primitive>  
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7.2.2.7 closure 

การปฏิบัติการ “closure” บอยครั้งมีประโยชน การปฏิบัติการ “closure” ถูกกําหนดในรูปของยูเนียน
ของพื้นที่ภายในและขอบเขตของวัตถุ และดังนั้น การปฏิบัติการนี้จึงไมมีความจําเปนในการทําให
เกิดผลพื้นฐาน 

 TP_Object::closure() = interior().union(boundary())  

7.2.2.8 maximalComplex 

การปฏิบัติการ “maximalComplex” จะสงคืนสมาชิกของเซตของคลาส TP_Complex ที่บรรจุคลาส 
TP_Object นี้ 

 TP_Object::maximalComplex() : TP_Complex 

คลาส TP_Object จะถูกรวมในสมาชิกของเซตของคลาส TP_Complex เทานั้น 

หมายเหตุ รูปเชิงซอนเปนสมาชิกของเซตถารูปเชิงซอนถูกบรรจุในรูปเชิงซอนที่ไมใหญกวา  ขอจํากัดจํานวน
สมาชิกในเซต (cardinality) ที่แสดงเปนนัยโดยการปฏิบัติการ “maximalComplex” หมายถึง คลาส TP_Object 
ใดๆ อยูในสมาชิกของเซตรูปเชิงซอนเทานั้น 

7.3 แพคเกจรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (Topological primitive package) 

7.3.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

แพคเกจรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีประกอบดวยรูปปฐมฐานทั้งหมดสําหรับแตละมิติและสนับสนุน
คลาสเพื่อการแสดงผลของความสัมพันธเชิงโครงสรางเหลานั้น 

7.3.2 TP_Boundary  

คลาส TP_Boundary เปนคลาสราก (root class) สําหรับประเภทขอมูลของขอบเขตทั้งหมดที่ใชใน
แพคเกจทางโทโปโลยี  คลาส TP_Boundary ไมตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเวนแตวาคลาส 
TP_Boundary จะเปนคลาส TP_Expression และวงรอบ (cycle) 

7.3.3 TP_ComplexBoundary   

คลาส TP_ComplexBoundary เปนคลาสรากสําหรับประเภทขอมูลของขอบเขตทั้งหมดที่ใชในแพค
เกจทางโทโปโลยีสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  คลาส TP_ComplexBoundary ไมตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม เวนแตวาคลาส TP_ComplexBoundary จะเปนคลาส TP_Expression 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-175 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

7.3.4 TP_PrimitiveBoundary  

แตละรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสามารถสงคืนคาขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี   
ประเภทขอมูลภายใตคลาส TP_PrimitiveBoundary (ภาพที่ 37) ถูกใชเพื่อสรางขอบเขตเหลานัน้ดวย
วิธีการที่เหมาะสม  เนื่องจากคลาส TP_Node ไมมีขอบเขต จึงไมมีประเภทขอมูลเฉพาะที่ถูกกําหนด
สําหรับขอบเขตของคลาส TP_Node 

ส่ิงนี้เปนขอเท็จจริงทั่วไปคือ ขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิตใดๆ เปนวงรอบ (ที่ไมมีขอบเขต)  
องคประกอบขอบเขตของพื้นผิวคือ เซตของเสนโคงประกอบเชิงวงกลม (circular composite 
curves) แตละเสนโคงประกอบเชิงวงกลมซึ่งมีการปดลอมโดยตัวมันเอง  สําหรับความคงเสนคงวา
ระหวางโทโปโลยีและเรขาคณิต เชนเดียวกัน ส่ิงนี้เปนความตองการสําหรับคลาสยอยทั้งหมดของ
คลาส TP_Boundary  ถาคลาส TP_Complex แสดงโทโปโลยีของคลาส GM_Complex แลว  
ความเปนจริงทางเรขาคณิตจะถูกทําใหปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับนี้ 

 

ภาพที่ 37 ขอบเขต ความสมัพันธ ประเภทขอมูล (Boundary relation data types) 
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7.3.5 TP_EdgeBoundary 

คลาส TP_EdgeBoundary (ภาพที่ 37) บรรจุการอางอิงสองคลาส TP_Node ในรูปของ 
การอินสแตนส TP_DirectedNode  ขอมูลอรรถาธิบาย startNode จะมีการกําหนดทิศทางเชิงบวก
และ ขอมูลอรรถาธิบาย endNode จะมีการกําหนดทิศทางเชิงลบ  

เชนเดียวกับคลาส TP_Expression คลาส TP_EdgeBoundary จะแสดงดังนี้ 

 Edge.boundary() = +endNode-startNode 

ขอมูลอรรถาธิบายของคลาส TP_EdgeBoundary คือ 

 TP_EdgeBoundary::startNode : TP_DirectedNode; 
 TP_EdgeBoundary::endNode : TP_DirectedNode 

7.3.6 TP_FaceBoundary  

คลาส TP_FaceBoundary ประกอบดวยบางจํานวนของคลาส TP_Rings ที่สอดคลองกับ
องคประกอบตางๆ ของขอบเขตคลาส TP_FaceBoundary  ในกรณีปกติที่มี 2 มิติ หนึ่งวงแหวนถูก
จําแนกความแตกตางใหเปนขอบเขตของพื้นที่ภายนอก  ในแมนิโฟลดทั่วไป ส่ิงนี้มักจะเปนไป
ไมได ในกรณีนี้ ขอบเขตทั้งหมดจะถูกแสดงรายการในรูปของขอบเขตพื้นที่ภายในและจะไมมี
พื้นที่ภายนอก 

TP_FaceBoundary::exterior[0,1] : TP_Ring; 
 TP_FaceBoundary::interior[0..n] : TP_Ring; 

ขอควรระลึกคือ แตละวงแหวนถูกกําหนดทิศทาง ดังนั้น ผิวหนาอยูดานซายของวงแหวน เราจะ
ไดรับขอบเขตของผิวหนาในรูปของนิพจน ดังนี้ 

Boundary(face)= b : TP_FaceBoundary = b.exterior + b.interior 

7.3.7 TP_SolidBoundary 

คลาส TP_SolidBoundaries คลายกับคลาส TP_FaceBoundaries  ในปริภูมิแบบยุคลิดปกติ หนึ่ง
เชลล (shell) ถูกจําแนกความแตกตางใหเปนพื้นที่ภายนอก  ในกรณีโดยทั่วไปแลว ส่ิงนี้อาจเปนไป
ไมได 
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TP_SolidBoundary::exterior[0,1] : TP_Shell; 
 TP_SolidBoundary::interior[0..n] : TP_Shell; 

ขอควรระลึกคือ แตละเชลลถูกกําหนดทิศทาง ดังนั้น ขอบเขตของรูปทรงตันจะมีทิศทางจาก
ดานลาง (bottom) เราสามารถเขาใจขอบเขตของรูปทรงตันดวยนิพจน ดังนี้ 

Boundary(solid)= b : TP_SolidBoundary = b.exterior + b.interior 

7.3.8 TP_Ring  

คลาส TP_Ring ถูกใชสําหรับแสดงองคประกอบที่เชื่อมติดกันแบบเชิงเดี่ยวของคลาส 
TP_FaceBoundary  คลาส TP_Ring ประกอบดวยจํานวนของคลาส TP_DirectedEdges ที่ 
เชื่อมติดกันในวงรอบ (วัตถุที่ไมมีขอบเขต)  ในเชิงโครงสราง คลาส TP_Ring คลายกับคลาส 
GM_CompositeCurve ในที่ ขอมูลอรรถาธิบาย endNode ของแตละคลาส TP_DirectedEdge ใน
ลําดับคือ ขอมูลอรรถาธิบาย startNode ของคลาส TP_DirectedEdge ถัดไปในลําดับ  เนื่องจากลําดับ
เปนเชิงวงกลมไมมีขอยกเวนสําหรับกฎขอบังคับนี้ 

ในลักษณะเดียวกับคลาส TP_Expression การแปลความหมายของคลาส TP_Ring คือ ลําดับของ
เสนขอบที่ถูกกําหนดทิศทาง  แตละเสนขอบ “e” ซ่ึงถูกใชในการกําหนดทิศทางเชิงบวกของ 
เสนขอบถูกนํามาแสดงในนิพจนในรูป “+e” และแตละเสนขอบ “d” ซ่ึงถูกนํามาแสดงใน 
การกําหนดทิศทางเชิงลบของเสนขอบถูกนํามาแสดงในนิพจนในรูป “–d”  เนื่องจากคลาส 
TP_Rings ถูกใชในวัตถุของคลาส TP_FaceBoundary วงแหวนจะถูกกาํหนดทิศทาง ดังนั้น ผิวหนา
อยูทางดานซายของคลาส TP_FaceBoundary ในการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตใดๆ 

7.3.9 TP_Shell  

คลาส  TP_Shell ถูกใช สําหรับแสดงองคประกอบที่ เชื่อมติดกันแบบเชิง เดี่ ยวของคลาส 
TP_SolidBoundary  คลาส TP_Shell ประกอบดวยจํานวนของคลาส TP_Faces ที่ถูกเชื่อมติดกันใน
วงรอบทางโทโปโลยี (วัตถุที่ไมมีขอบเขต)  ไมเหมือนกับคลาส TP_Ring  คลาส TP_Shell ไมมี 
การจัดอันดับแบบแยกกลุมตามธรรมชาติ 

ในลักษณะเดียวกับคลาส TP_Expression การแปลความหมายของคลาส TP_Shell คือ เซตของ
ผิวหนาที่ถูกกําหนดทิศทาง  แตละผิวหนา “f” ซ่ึงถูกใชในการกําหนดทิศทางเชิงบวกของผิวหนา 
ถูกนํามาแสดงในนิพจนในรูป “+f ” และแตละเสนขอบ “g” ซ่ึงถูกแสดงในการกําหนดทิศทาง 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-178 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

เชิงลบของผิวหนาถูกนํามาแสดงในนิพจนในรูป “–g”  เนื่องจากคลาส TP_Shells ถูกใชในวัตถุของ
คลาส TP_SolidBoundary เชลลจะถูกกําหนดทิศทาง ดังนั้น จุด upNormal จะชี้ออกจากรูปทรงตัน 

7.3.10 TP_Primitive  

7.3.10.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี คลาส TP_Primitive (ภาพที่ 38) คือ สมาชิกที่ไมสามารถแยกเปน
สวนยอยไดของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  ดังนั้น โดยทั่วไปรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสมนัยกับ 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของมิติที่เหมือนกัน ซ่ึงเปนองคประกอบของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  
เมื่อรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตปรากฏเปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีแลว รูปปฐมฐานในแตละรูปจะ
คงรักษามิติแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1-to-1) 

 

ภาพที่ 38 TP_Primitive 
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7.3.10.2 Realization 

การเชื่อมสัมพันธ “Realization” เชื่อมโยงคลาส TP_Primitive นี้กับคลาส GM_Primitive ซ่ึงการ
เชื่อมสัมพันธนี้แสดงสมาชิกในเซตของรูปเชิงซอน (maximal complex) ของการเชื่อมสัมพันธ  ถา
คลาส TP_Primitive นี้ถูกใชเพื่ออธิบายโครงสรางทางโทโปโลยีเชิงตรรกศาสตร ซ่ึงไมถูกทําใหเปน
จริงไดโดยคลาส GM_Complex แลว ความสัมพันธนี้จะไมเกิดขึ้นสําหรับคลาส TP_Primitives 
ทั้งหมดที่ถูกบรรจุในสมาชิกในเซตของคลาส TP_Complex (maximal TP_Complex) ของคลาส 
TP_Primitive  แตละคลาส GM_Primitive อาจถูกเชื่อมสัมพันธในระดับสูงสุดกับหนึ่งคลาส 
TP_Primitive ในคลาส TP_Complex ใดๆ  ถาคลาส TP_Primitive นี้อยูในคลาส TP_Complex ที่ถูก
ทําใหปรากฏเปนจริงใดๆ แลว คลาส TP_ Primitive จะถูกเชื่อมสัมพันธกับคลาส GM_Primitive 
อยางแนนอน  คลาส GM_Primitive อาจจะถูกเชื่อมสัมพันธกับคลาส TP_Primitives ที่แตกตางกัน
ในคลาส TP_Complexes ที่แตกตางกัน 

TP_Primitive::geometry [0,1] : GM_Primitive 
 GM_Primitive::topology [0..n] : TP_Primitive 

หมายเหตุ  เนื่องจากคลาส GM_Composites ถูกแบงประเภทยอยภายใตรูปปฐมฐานที่สมนัย จึงเปนไปไดที่จะ
กําหนดผังเคารางบริเวณที่การปรากฏเปนรูปของคลาส TP_Primitive คือ คลาส GM_Composite ของมิติที่
เหมือนกัน ดังนั้น คลาส TP_Edge สามารถถูกทําใหปรากฏเปนรูปในรูปของ คลาส GM_CompositeCurve ดู
หัวขอ D.3  

เพื่อการรักษาสาทิสสัณฐาน (homomorphism) ระหวางวัตถุทางโทโปโลยีและตัวปฏิบัติการทาง
ขอบเขตของวัตถุ และวัตถุทางเรขาคณิตที่สมนัยและตัวปฏิบัติการทางขอบเขตของวัตถุ การทํา 
แผนที่ที่ ถูกกําหนดโดยการเชื่อมสัมพันธนี้จะตองคงรักษามิติ  (dimension-preserving) และ 
การเชื่อมสัมพันธระหวางสมาชิกและรูปเชิงซอนในสองโดเมนจะถูกคงรักษาไว 

TP_Primitive:  
dimension() = geometry.dimension(); 

7.3.10.3 Complex association 

การเชื่อมสัมพันธ  “Complex” จะเชื่อมโยงกับคลาส  TP_Primitive นี้กับเซตจํากัดของคลาส 
TP_Complexes ที่บรรจุเซต  ทุกๆ คลาส TP_Primitive จะอยูในบางจํานวนของคลาส 
TP_Complexes ซ่ึงเปนรูปเชิงซอนยอยทั้งหมดของสมาชิกในเซตที่มี เอกลักษณของคลาส 
TP_Complex ที่บรรจุคลาส TP_Primitive นี้ 
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  TP_Primitive::complex [1..n] : TP_Complex 
 TP_Complex::element [1..n] : TP_Primitive  

7.3.10.4 Isolated In association 

ทั้งหมดของความสัมพันธเชิงประชิดในโทโปโลยีระหวางรูปปฐมฐานที่มีมิติแตกตางกันโดยหนึ่ง
หรือศูนย ถูกจัดการโดยการปฏิบัติการ “boundary” และ “coboundary”  การปฏิบัติการเหลานี้
จัดการเกี่ยวกับการอินสแตนสของรูปปฐมฐานหนึ่งรูปที่ถูกวางบนขอบเขตของรูปปฐมฐานอื่นๆ ที่
มี มิ ต ิ
สูงกวาอยูหนึ่งมิติ หรือเกี่ยวกับการอินสแตนสของมิติที่เหมือนกันที่ใชสมาชิกของขอบเขตรวมกัน  
ส่ิงนี้รวมถึงการอินสแตนสบริเวณที่เสนขอบเปนแบบ “dangling” มีผิวหนาเหมือนกันทั้งสองดาน 
หรือผิวหนาแบบ “dangling” ที่มีรูปทรงตันที่เหมือนกันทั้งสองดาน  ขอยกเวนสําหรับส่ิงนี้คือ เมื่อ
รูปปฐมฐานหนึ่งรูปถูกลอมรอบอยางสมบูรณโดยรูปปฐมฐานของมิติที่สูงกวาสองมิติเปนอยางนอย 
ที่ไมมีรูปปฐมฐานระหวางกลาง (intermediate primitive)  การเชื่อมสัมพันธเหลานี้เปนเอกเทศอยาง
แทจริง  ในผิวหนา ส่ิงนี้รวมจุดตอที่ไมไดถูกนํามายึดกับเสนขอบระหวางกลางบนขอบเขตของ
ผิวหนา  ในปริภูมิ 3 มิติ จุดตอเอกเทศ (isolated node) สามารถจะเชื่อมติดกันกับเสนขอบอื่นที่ไมอยู
บนขอบเขตของพื้นผิวในคําถาม เชน ในกรณีที่เสนขอบถูกทําใหปรากฏเปนรูปโดยเสนโคงที่ 
ตั้งฉากกับพื้นผิวซ่ึงผิวหนาปรากฏเปนจริง  ในรูปทรงตัน ส่ิงนี้สามารถรวมจุดตอหรือเสนขอบที่ไม
ยึดกับพื้นผิวในขอบเขตของรูปทรงตัน 

TP_Primitive::isolated [0..n] : TP_Primitive 
 TP_Primitive::container [0,1] : TP_Primitive 
 TP_Primitive: 
  isolated.dimension() < self.dimension() – 1; 
  container.count = 0 implies 
  TP_Primitive→exists(boundary().topo→includes(self)) 

7.3.10.5 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” สําหรับคลาส TP_Primitive จะครอบงําการใชงานที่ถูกกําหนด ณ คลาส 
TP_Object โดยการเพิ่มโครงสรางที่มากกวาใหกับเซตของคลาส TP_DirectedTopo 

TP_Primitive::boundary() : TP_PrimitiveBoundary 
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เนื่องจากคลาส TP_Primitive เปนเชิงนามธรรม (abstract) โครงสรางที่เพิ่มเติมจะถูกกําหนดสําหรับ
แตละคลาส TP_Primitive ของประเภทยอยของคลาส TP_Primitive 

7.3.11 TP_DirectedTopo  

7.3.11.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

จากมุมมองเชิงการคํานวณ สมาชิกของคลาส TP_DirectionTopo (ภาพที่ 39  ภาพที่ 40) สมมูลกับ
วัตถุทางเรขาคณิตที่สามารถกําหนดทิศทางหลากหลาย (คลาส GM_OrientableObject) ในแพคเก
จของเรขาคณิต (คลาส GM_OrientableCurve และคลาส GM_OrientableSurface)  คลาส
TP_DirectedNode และคลาส TP_DirectedSolid ไมไดแบงความสมมูลของวัตถุทางเรขาคณิต 

เชนเดียวกันกับเรขาคณิต แตละรปูปฐมฐานทางโทโปโลยีสืบทอดจากรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มี
ทิศทางกํากับที่สมนัยกับรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี แตรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีตองเปนไปตาม
เงื่อนไขขอบังคับมากกวา  ส่ิงนี้หมายความวา คลาส TP_Node สมมูลกับคลาส TP_DirectedNode 
เชิงบวก คลาส TP_Edge กับคลาส TP_DirectedEdge เชิงบวก และอ่ืนๆ1 

 

ภาพที่ 39  TP_DirectedTopo subclasses 
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ภาพที่ 40  TP_DirectedTopo 

หมายเหตุ ลําดับขั้นของประเภทที่มีทางเลือกควรมีคลาส TP_Primitive และคลาส TP_DirectedTopo ที่ถูก
แยกออกจากกันซึ่งควรมีคุณสมบัติการถายทอดของ 3 วัตถุ สําหรับแตละรูปปฐมฐานประกอบดวย รูปปฐมฐาน
ของวัตถุนั่นเอง  รูปปฐมฐานสมมูลกับวัตถุปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับเชิงบวก และรูปปฐมฐาน
สมมูลกับวัตถุปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับเชิงลบ  ทางเลือกนี้เปนการทําใหเกิดผลที่ถูกตองของ
ประเภทเชิงนามธรรมในแบบจําลองนี้ แตทางเลือกไมไดเนนความสมมูลเชิงตรรกะกับรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 
และรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับเชิงบวกของรูปปฐมฐาน  จากมุมมองทางพีชคณิต การแบงคลาส
ยอยและเงื่อนไขบังคับของ OCL ที่จําแนกรูปปฐมฐานที่มีทิศทางกํากับเชิงบวกของรูปปฐมฐานที่ทําให 
รูปปฐมฐานสมมูลกับการแปลความหมายมาตรฐานของเอกภาค (unary) “+” (plus) ในพีชคณิตในรูปของ  
“x = +x”  เนื่องจากการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของวัตถุทางโทโปโลยีเปนการจัดดําเนินการเชิงสัญลักษณ
ของวัตถุทางโทโปโลยี การรักษาอุปลักษณทางพีชคณิตอยางเหมาะสม  

ส่ิงนี้แสดงความสัมพันธโดยนัยระหวางวัตถุทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับของมิติประชิด   
การปฏิบัติการ “boundary” และ “coboundary”  และความสัมพันธ (relations) ใชวัตถุทางโทโปโลยี
ที่มีทิศทางกํากับเพื่อนําพาไปสูการกําหนดทิศทางในความหมายที่เหมือนกัน ดังนั้น ถาเสนขอบที่มี
ทิศทางกํากับเปนเชิงบวกอยูบนขอบเขตของผิวหนาแลว ผิวหนาจะมีทิศทางกํากับเปนเชิงบวก 
อยูบนขอบเขตรวมของเสนขอบที่ถูกเชื่อมสัมพันธ  ถาจุดตอที่มีทิศทางกํากับเปนเชิงบวกอยูบน
ขอบเขตของเสนขอบแลว เสนขอบที่มีทิศทางกํากับเปนเชิงบวกอยางสมนัยจะอยูบนขอบเขตรวม
ของจุดตอที่ถูกเชื่อมสัมพันธ 
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7.3.11.2 Orientation 

ขอมูลอรรถาธิบาย “orientation” จะอธิบายลักษณะของวัตถุทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับที่
สัมพันธกับคลาส TP_Primitive ที่อยูภายใตวัตถุทางโทโปโลยี 

 TP_DirectedTopo::orientation : Sign = “+” 

7.3.11.3 Negate 

การปฏิบัติการ “negate” จะสงคืนคาทิศทางที่ตรงขามกับรูปปฐมฐานนี้ 

 TP_DirectedTopo::negate() : TP_DirectedTopo 

7.3.11.4 asTP_Expression 

การปฏิบัติการ “as_TPExpression” จะสรางคลาส TP_Expression จากคลาส TP_DirectTopo และ
จะเก็บครื่องหมายและความหมายของการกําหนดทิศทาง  ตัวปฏิบัติการนี้จะเปนตัวสรางจากคลาส 
TP_Expression 

7.3.11.5 Center Association 

บทบาท “topo” ในการเชื่อมสัมพันธ “Center” จะระบุคลาส TP_Primative ที่ถูกเชื่อมสัมพันธ  
บทบาทตรงกันขาม “proxy” จะระบุ 2 อินสแตนสของคลาส TP_DirectionTopo ที่ถูกเชื่อมสัมพันธ
กับคลาส TP_Primitive เฉพาะ 

 TP_DirectedTopo::topo [1] : TP_Primitive 
 TP_Primitive::proxy [2] : TP_DirectedTopo 

7.3.11.6 Constraints 

ตรรกะเชิงอรรถศาสตรของวัตถุทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับตอไปนี้ โทโปโลยีที่ถูกเชื่อมสัมพันธ
สําหรับแตละวตัถุทางโทโปโลยีที่มีทิศทางกํากับจะเปนประเภทที่เหมาะสม 

 TP_DirectedNode:  
  topo.isKindOf(TP_Node); 
 TP_DirectedEdge: 
  topo.isKindOf(TP_Edge);  



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-184 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

 TP_DirectedFace:  
  topo.isKindOf(TP_Face); 
 TP_DirectedSolid: 
  topo.isKindOf(TP_Solid); 

หมายเหตุ เงื่อนไขบังคับเหลานี้ใชตัวปฏิบัติการ OCL “isKindOf” เพื่อบงช้ีวา คลาสของวัตถุทางโทโปโลยีที่มี
ทิศทางกํากับสมนัยกับรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีตองเปนการปรากฏเปนรูปของประเภทปฐมฐานทางโทโปโลยีที่
สมนัยกัน 

การเชื่อมสัมพันธ “Center” กอรูปเปนสวนที่สําคัญของพีชคณิตของการปฏิบัติการ “boundary” และ 
“coBoundary” 

TP_DirectedTopo: 
  [boundary() = (orientation)*topo.boundary()] 
 TP_Primitive:  
  [boundary() = (proxy.orientation)*proxy.boundary()] 
 TP_DirectedTopo: 
  negate.topo = topo; 
  negate.orientation <> orientation; 

7.3.12 TP_Node 

7.3.12.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส TP_Node (ภาพที่ 41) สืบทอดทั้งหมดของอินเตอรเฟสของคลาส TP_Node จากคลาส 
TP_Primitive ที่มีการตอเติมบางสวนบนโครงสรางของขอบเขตและขอบเขตรวม 

สําหรับคลาส TP_Node การปฏิบัติการ “coBoundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืน
เซตของการอางอิงกับคลาส TP_DirectedEdges โดยบงชี้ทิศทางของเสนขอบเขาหาจุดตอ (คลาส
TP_DirectedEdges เปนเชิงบวก) และทิศทางของเสนขอบออกจากจุดตอ (คลาส TP_DirectedEdges 
เปนเชิงลบ)  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส TP_Object  สารสนเทศที่เหมือนกันอาจถูกแสดง
ในรูปของการเชื่อมสัมพันธ 
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หมายเหตุ ใน 2 มิติ สมาชิกในเซตของคลาส TP_Complex ประกอบดวยคลาส TP_Node นี้  การปฏิบัติการ 
“coBoundary” อาจจะถูกเรียงในลักษณะวงกลมตามเข็มนาฬิกาตามลําดับในปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตใดๆ ของ
สมาชิกในเซตของคลาส TP_Object นี้  ในรูปเชิงซอน 3 มิติ การเรียงอันดับไมมีกฎเกณฑ 

 TP_Node::coBoundary : Set<TP_DirectedEdge> {size = [0..n]} 
 TP_Node::coBoundary.spoke : Set<TP_DirectedEdge> {size = [0..n]} 

7.3.12.2 Center Association 

แตละคลาส TP_Primitive รวมถึงคลาส TP_Node ถูกเชื่อมสัมพันธกับ2 อินสแตนสของคลาส 
TP_DirectedTopo 

 TP_Node::proxy [2] : TP_DirectedNode 
 TP_DirectedNode [1] : Reference<TP_Node>  

7.3.12.3 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” สําหรับคลาส TP_Node จะครอบงําการปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูก
กําหนดในคลาส TP_Object โดยการระบุเปนเซตวาง (Empty set) 

TP_Primitive::boundary() : NULL 

 
ภาพที่ 41  TP_Node 
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7.3.12.4 Constraints 

มิติของคลาส TP_Node จะเปนศูนย “0” และขอบเขตของคลาส TP_Node เปนเซตวาง (NULL) 

 TP_Node:  
  TP_Object::dimension = 0; 
  TP_Object::boundary() = NULL; 

หมายเหตุ จุดตออาจถูกแยกในผิวหนาและเปนจุดสุดทายของเสนขอบ จนกวาเสนขอบนั้นไมอยูบนขอบเขตที่
ประกอบบนผิวหนา  การปรากฏเปนรูปเรขาคณิตของเสนขอบจะเปนเสนโคงที่มี dangle อยูในปริภูมิ แตสิ้นสุด  
ณ การอินเตอรเซกชันของเสนขอบกับพื้นผิว 

7.3.13 TP_DirectedNode 

คลาส “TP_DirectedNode” สนับสนุนคลาส TP_Node ในโทโปโลยีทางการคํานวณของคลาส 
TP_Expression  สําหรับคลาส TP_Node การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส 
TP_Object จะสงคืนคาศูนยมายังนิพจน (expression) เสมอ ซ่ึงสมนัยกับรูปเรขาคณิตวาง (empty 
geometry)  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส TP_Object 

 TP_Node::boundary() : NULL 

7.3.14 คลาส TP_Edge 

7.3.14.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

รูปปฐมฐานคลาส TP_Edge (ภาพที่ 42) เปนรูปปฐมฐาน 1 มิติสําหรับโทโปโลยี  สําหรับคลาส 
TP_Edge การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืนคาคูของจุดตอ 
(pair of nodes) จุดตอหนึ่งเริ่มตนที่เสนขอบ (คลาส TP_DirectedNode เชิงลบ) และอีกจุดตอหนึ่ง
ส้ินสุดที่เสนขอบ (คลาส TP_DirectedNode เชิงลบ)  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส 
TP_Object   สารสนเทศเดียวกันอาจจะถูกแสดงในรูปของการเชื่อมสัมพันธ 

 TP_Edge::boundary() : Set<TP_DirectedNode> {size = 2} 
 TP_Edge::boundary.boundary : Set<TP_DirectedNode> {size = 2} 
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ภาพที่ 42  TP_Edge 

7.3.14.2 coBoundary 

สําหรับคลาส TP_Edge การปฎิบัติการ “coBoundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืนคา
ลําดับ เชิงวงกลมของผิวหนาที่มีทิศทางกํ ากับ  ที่บ งชี้ ถึ ง ผิวหนาที่ ใช เสนขอบนี้  (คลาส
TP_DirectedFace เชิงบวก) หรือ proxy เชิงลบของเสนขอบ (คลาส TP_DirectedFace เชิงลบ) บน
ขอบเขตของผิวหนา  ลําดับเชิงวงกลมจะแสดงการแจงนับ (enumeration) ตามเข็มนาฬิกาของ
ผิวหนาเหลานี้จะถูกพิจารณาจากจุดสุดทายของเสนโคงที่ถูกเชื่อมสัมพันธในการปรากฏเปนรูปทาง
เรขาคณิตใดๆ ของสมาชิกในเซตของคลาส TP_Complex ที่มีคลาส TP_Edge นี้ถูกบรรจุอยู   
การปฎิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส TP_Object  สารสนเทศที่เหมือนกันอาจจะถูกทําใหเกิดผลใน
รูปของการเชื่อมสัมพันธ 

TP_Edge::coBoundary() : CircularSequence<TP_DirectedFace> {size = [0..n]} 
 TP_Edge::coBoundary.spoke : CircularSequence<TP_DirectedFace> {size = [0..n]} 
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หมายเหตุ ในกรณีระนาบ 2 มิติ ขอบเขตรวมสวนใหญมีสองผิวหนา  ในกรณีโทโปโลยีแบบสมบูรณ  
โทโปโลยีมี 2 ผิวหนาที่เที่ยงตรง โดยผิวหนาที่มีทิศทางกํากับดานหนึ่งมีการกําหนดทิศทางเชิงบวก “+” และ
ผิวหนาที่ถูกเชื่อมสัมพันธวางบนดานซายของเสนขอบ และผิวหนาที่มีทิศทางกํากับอีกดานหนึ่งมีการกําหนด
ทิศทางเชิงลบ “-” และผิวหนาที่ถูกเชื่อมสัมพันธวางบนดานขวาของเสนขอบ 

7.3.14.3 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” สําหรับคลาส TP_Edge จะครอบงําสิ่งที่ถูกกําหนด ณ.คลาส TP_Object 
โดยการระบุคลาส TP_EdgeBoundary ที่ประกอบดวยจุดตอเริ่มตนและจุดตอส้ินสุด 

TP_Edge::boundary() : TP_EdgeBoundary 

นอกจากนี้ คลาส TP_Edge จะมีการเชื่อมสัมพันธ Boundary ดวยบทบาทการเชื่อมสัมพันธกับ 
การปฏิบัติการ “boundary” ซ่ึงระบุสารสนเทศที่เหมือนกันนี้ในรูปของ 2 เสนขอบที่มีทิศทางกํากับ 
โดยมีทิศทางกํากับเชิงบวกสําหรับจุดตอส้ินสุด และมีทิศทางกํากับเชิงลบสําหรับจุดตอเริ่มตน 

 TP_Edge::boundary [2] : TP_DirectedNode 

7.3.14.4 Center association 

แตละคลาส TP_Primitive รวมถึงคลาส TP_Edge ถูกเชื่อมสัมพันธกับ 2 อินสแตนสของคลาส 
TP_DirectedTopo  

TP_Edge::proxy [2] : TP_DirectedEdge 
 TP_DirectedEdge::topo [1] : Reference<TP_Edge> 

หมายเหตุ ในกรณีระนาบ 2 มิติ แตละเสนขอบที่มีทิศทางกํากับจะลอมผิวหนาดานหนึ่งสวนใหญ โดยแทจริง 
ผิวหนานี้อยูในโทโปโลยีเชิงระนาบแบบสมบูรณ  ในกรณี 3 มิติหรือไมใชระนาบ 2 มิติเชิงซอน เสนขอบที่มี
ทิศทางกํากับสามารถลอมผิวหนาหลายผิวหนา 

7.3.14.5 Constraints 

คลาส TP_Edge จะมี 1 มิติ 

 TP_Edge:  
  TP_Object::dimension() = 1 
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7.3.15 TP_DirectedEdge 

คลาส “TP_DirectedEdge” สนับสนุนคลาส TP_Edge ในการคํานวณทางโทโปโลยีของคลาส 
TP_Expression  ส่ิงนี้คลายคลึงกับมโนทัศนของคลาส GM_OrientableCurve ในความหมายที่คลาส 
TP_ DirectedEdge ปฏิบัติในลักษณะของ proxy สําหรับเสนขอบ/เสนโคงพื้นฐาน เมื่อตองการ 

7.3.16 TP_Face  

7.3.16.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส “TP_Face” (ภาพที่ 43) บัญญัติรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสําหรับคลาส GM_Surface 

7.3.16.2 boundary 

สําหรับคลาส TP_Face การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืนเซต
ของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับกับการกําหนดทิศทางที่เหมาะสม  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจาก
คลาส TP_Object  สารสนเทศที่เหมือนกันถูกนําเสนอในรูปของการเชื่อมสัมพันธ 

 TP_Face::boundary() : TP_FaceBoundary 

หมายเหตุ ขอจํากัดเกี่ยวกับความหมายของพื้นที่ภายนอกที่ใชกับโทโปโลยีมีลักษณะเหมือนกันกับ 
รูปเรขาคณิต 

นอกจากนี้ คลาส TP_Face จะมีการเชื่อมสัมพันธ “Boundary” กับบทบาทของการเชื่อมสัมพันธทาง
ขอบเขตซึ่งระบุสารสนเทศที่เหมือนกันในลักษณะเสนขอบที่มีทิศทางกํากับและทิศทางที่ถูก
กําหนดเชิงบวกสําหรับดานซายของเสนขอบและเชิงลบสําหรับดานขวา  

 TP_Face::boundary [1..*] : TP_DirectedEdge 

สารสนเทศเพิ่มเติมที่ ถูกสงคืนโดยตัวปฏิบัติการทางขอบเขตเปนการจัดระบบของคลาส 
TP_FaceBoundary เขาไปในวงแหวนและการบงชี้วาวงแหวนใดเปนพื้นที่ภายนอก 
2H 
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3H 
ภาพที่ 43  TP_Face 

7.3.16.3 coBoundary 

สําหรับคลาส TP_Face การปฏิบัติการ “coBoundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืน
เซตของการอางอิงกับรูปทรงตันที่มีทิศทางกํากับ โดยบงชี้วารูปทรงตันใดใชผิวหนานี้ (คลาส 
TP_DirectedSolid เชิงบวก) หรือใช proxy คาลบของผิวหนา (คลาส TP_DirectedSolid เชิงลบ) บน
ขอบเขตของรูปทรงตัน  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส TP_Object  สารสนเทศที่เหมือนกัน
อาจถูกทําใหเกิดผลในรูปของการเชื่อมสัมพันธ  

 TP_Face::coBoundary() [0..2] : Reference<TP_DirectedSolid> 
 TP_Face::coBoundary.spoke [0..2] : Reference<TP_DirectedSolid> 

7.3.16.4 Center association 

แตละคลาส TP_Primitive ที่ประกอบดวยคลาส TP_Face ถูกเชื่อมสัมพันธกับ 2 อินสแตนสของ
คลาส TP_DirectedTopo  

 TP_Face::proxy [2] : TP_DirectedFace 
 TP_DirectedFace::topo [1] : Reference<TP_Face> 
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7.3.16.5 Constraints 

มิติของคลาส TP_Face จะเปน 2 มิติ 

 TP_Face: 
  TP_Face: TP_Object::dimension = 2 

7.3.17 TP_DirectedFace 

คลาส TP_DirectedFaces จะถูกใชในการกําหนดขอบเขตของคลาส TP_Solid  ส่ิงนี้คลายกับ 
มโนทัศนของคลาส GM_OrientableSurface ในความหมายที่คลาส TP_DirectedFaces ปฏิบัติใน
ลักษณะของ proxy สําหรับผิวหนา/พื้นผิวฐาน เมื่อตองการ 

7.3.18 TP_Solid 

7.3.18.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

คลาส “TP_Solid” (ภาพที่ 44) บัญญัติรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสําหรับคลาส GM_Solid 

 

ภาพที่ 44 TP_Solid 
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7.3.18.2 boundary 

สําหรับคลาส TP_Solid การปฏิบัติการ “boundary” ที่ถูกกําหนด ณ คลาส TP_Object จะสงคืน 
คาการรวบรวมของผิวหนาหรือ proxy เชิงลบของผิวหนา  การปฏิบัติการนี้ถูกครอบงําจากคลาส 
TP_Object  สารสนเทศที่เหมือนกันอาจถูกนําเสนอในรูปของการเชื่อมสัมพันธ 

 TP_Solid::boundary() : TP_SolidBoundary 

นอกจากนี้ คลาส TP_Solid จะมีการเชื่อมสัมพันธ “Boundary” ทีมีบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ
ทางขอบเขตซึ่งระบุสารสนเทศที่เหมือนกันในลักษณะของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับ โดยกําหนด
ทิศทางเชิงบวกใหกับผิวหนาดานลางและกําหนดทิศทางเชิงลบใหกับผิวหนาดานบน 

 TP_Solid::boundary [1..*] : TP_DirectedFace 

สารสนเทศเพิ่มเติม ที่ถูกสงคืนคาโดยตัวปฏิบัติการทางขอบเขตเปนการจัดระบบของคลาส 
TP_SolidBoundary เขาไปในเชลล และการบงชี้วาเชลลใดเปนพื้นที่ภายนอก 

7.3.18.3 coBoundary 

สําหรับคลาส TP_Solid การปฏิบัติการ “coBoundary” จะสงคืนคา NULL 

 TP_Solid::coBoundary() : NULL 

7.3.18.4 Center association 

แตละคลาส TP_Primitive ที่ประกอบดวยคลาส TP_Solid ถูกเชื่อมสัมพันธกับ 2 อินสแตนสของ
คลาส TP_DirectedTopo 

 TP_Solid::proxy [2] : TP_DirectedSolid 
 TP_DirectedSolid::topo [1] : Reference<TP_Solid> 

7.3.18.5 Constraints 

มิติของคลาส TP_Solid จะเปน 3 มิติ 

 TP_Solid: 
  TP_Object::dimension = 3 
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7.3.19 TP_DirectedSolid  

คลาส “TP_DirectedSolid” สนับสนุนคลาส TP_Solid ในการคํานวณทางโทโปโลยีของคลาส 
TP_Expression 

7.3.20 TP_Expression  

7.3.20.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

พีชคณิตหรือการคํานวณทางโทโปโลยีถูกสรางแนวคิดอยางงายที่สุดในลักษณะการจัดดําเนินการ
ของพหุนามหลายตัวแปร พหุนามระดับที่หนึ่ง โดยที่ตัวแปรตางๆ สอดคลองกับคลาส 
TP_Primitives  คลาส TP_DirectedTopo แสดงพจนในพีชคณิตนี้  คลาส TP_Expression  
(ภาพที่ 45) แสดงนิพจนทางพหุนาม 

การจัดลําดับของพจนในพหุนามไมสงผลกับคาของพจน ดังนั้นคลาส TP_Expression ไดถูกแบง
คลาสยอยจาก Set<TP_DirectedTopo>  การปฏิบัติการตางๆ ของคลาส TP_Expression ถูกตองการ
เพื่อการสราง (construct) การจัดดําเนินการ (manipulate) และการทดสอบ (test) พหุนามเหลานี้  

หลักสําคัญของการคํานวณทางโทโปโลยีคือ ความสามารถเพื่อจัดการชิ้นสวนของโทโปโลยีในทาง
พีชคณิตหรือวิ ธี เชิงการจัด   รูปปฐมฐานในพีชคณิตนี้คือ  คลาส  TP_Primitives  เอกนาม 
(monomials) (ตัวแปรเดียว,พหุนามพจนเดียว) คือ การอินสแตนสของคลาส TP_Primitives ตางๆ 
แตละอินสแตนสที่มีคาสัมประสิทธิ์เปนเลขจํานวนเต็มถูกแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดวัตถุ
ในรูปของคลาส TP_ExpressionTerm 

เงื่อนไขบังคับใดๆ ซ่ึงควรสอดคลองกับพหุนามหลายตัวแปร เชน พีชคณิตพหุนามลําดับที่หนึ่งที่
สมเหตุสมผลสําหรับใชกับคลาส TP_Expression มีดังนี้ 

 TP_DirectedTopo: 
  negate().asTP_Expression() = as TP_Expression().negate() 
  asTP_Expression.negate().Plus(asTP_Expression).isZero() 
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ภาพที่ 45  TP_Expression 

7.3.20.2 TP_ExpressionTerm  

คลาส TP_Expressions คลายพหุนามที่ประกอบดวยเซตของพจนตางๆ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรและ
คาสัมประสิทธิ์  
 TP_ExpressionTerm = <coefficient : Integer = 1, variable : 
  Reference<TP_DirectedTopo>> 

เลขคณิต (Arithmetic) จะสอดคลองกับการจัดดําเนินการพหุนามแบบปกติ (normal polynomial 
manipulation) 

7.3.20.3 TP_Expression : constructor 

ตั ว ส ร า ง  “TP_Expression” จ ะ ส ร า ง ค ล า ส  TP_Expression จ า ก ค ล า ส  TP_DirectedTopo   
การปฏิบัติการนี้จะถูกใชโดยคลาสอื่นๆ (เชน คลาส TP_Object) สําหรับการสรางของนิพจนตางๆ  

 TP_Expression( dt : TP_DirectedTopo) : TP_Expression = { <1, dt> } 
  TP_Expression(sdt : Set<TP_DirectedTopo>) : TP_Expression = { <1, dt> | 
  sdt.contains(dt)} 
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7.3.20.4 plus 

การปฏิบัติ ก าร  “plus” ปฏิบัติ ง านในลักษณะของการบวกแบบพหุนามสํ าห รับคลาส 
TP_Expressions  การปฏิบัติการ “plus” นี้จะรวมกลุมสมาชิกของคลาส TP_DirectedTopo ที่มี 
การอินสแตนสรากฐานเหมือนกับคลาส TP_Primitive โดยอาศัยการบวกคาสัมประสิทธ์ิ 
“orientation” ของกลุมสมาชิกของคลาส TP_DirectedTopo  การบวกคาสัมประสิทธิ์ควรขจัดพจน
ใดๆ ที่มีคาสัมประสิทธิ์เปนศูนย 

 TP_Expression::plus(s : TP_Expression) : TP_Expression 

7.3.20.5 minus 

การปฏิบัติการ “minus” ปฏิบัติงานในลักษณะของการลบแบบพหุนามสําหรับคลาส 
TP_Expressions  การปฏิบัติการ “minus” นี้จะรวมกลุมสมาชิกของคลาส TP_DirectedTopo ที่มี 
การอินสแตนสรากฐานเหมือนกับคลาส TP_Primitive โดยการลบคาสัมประสิทธิ์ “orientation” 
ของกลุมสมาชิกของคลาส  TP_DirectedTopo  การลบคาสัมประสิทธิ์จะขจัดพจนใดๆ  ที่มี 
คาสัมประสิทธิ์เปนศูนย 

 TP_Expression::minus(s : TP_Expression) : TP_Expression 

7.3.20.6 negate 

การปฏิบัติการ “negate” จะปฏิเสธแตละพจนในคลาส TP_Expression  การปฏิบัติการ“negate” นี้
เปนตัวปฏิบัติการเชิงลบแบบเอกภาค (unary minus operator) สําหรับพหุนาม  

 TP_Expression::negate() : TP_Expression 

7.3.20.7 isZero  

การปฏิบัติการ “isZero” จะสงคืนคา TRUE สําหรับพหุนามเปนศูนย (zero polynomial)   
การปฏิบัติการนี้สมมูลกับการปฏิบัติการ “Set.IsEmpty”  

 TP_Expression::isZero() : Boolean 
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7.3.20.8 isCycle 

การปฏิบัติการ “isCycle” จะสงคืนคา TRUE สําหรับพหุนามของการปฏิบัติการของขอบเขต (ที่ถูก
กําหนดโดย TP_Expression::boundary()) ที่มีคาเปนศูนย  คลาส TP_Expression เปนวงรอบ ถา
ขอบเขตแสดงวัตถุทางเรขาคณิตแบบรูปปด  เชน  ขอบเขตของโพลีกอน   ในกรณีของ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนใหญ คา TRUE ที่ถูกสงคืนโดยการปฏิบัติการ “isCycle” มีนัยวา 
วัตถุทางเรขาคณิตรากฐานเปนขอบเขตของวัตถุทางเรขาคณิตอ่ืนๆ การปฏิบัติการนี้สมมูลกับ 
การปฏิบัติการ “isZero(boundary())”  

 TP_Expression::isCycle() : Boolean 

หมายเหตุ ภาพใดๆ ของการปฏิบัติการทางขอบเขตเปนวงรอบ นั่นหมายถึง boundary().boundary().isZero() = 
TRUE.  

7.3.20.9 boundary 

การปฏิบัติการ “boundary” จะแทนคาแตละคลาส TP_Primitive ในแตละคลาส TP_DirectedTopo 
ในคลาส TP_Expression ที่มีการปฏิบัติการ “boundary”  ของคลาส TP_Expression และจะทําให
งายตอผลลัพธของนิพจน  ขอบเขตตางๆ ประกอบดวยคลาส TP_Primitives ของมิติที่ต่ํากวาหนึ่ง
เสมอ   ถามิติของคลาส  TP_Primitives ทั้งหมด  ในคลาส  TP_Expression นี้ เปนศูนย  (คลาส 
TP_Primitives เปนจุดตอทั้งหมด) แลว การปฏิบัติการทางขอบเขตจะสงคืนคาที่เปนศูนยใหกับ
คลาส TP_Expression  

 TP_Expression::boundary() : TP_Expression 

7.3.20.10 coBoundary 

ก า ร ปฏิ บั ติ ก า ร  “coBoundary” จ ะ แ ทน ค า แ ต ล ะ ค ล า ส  TP_Primitive ใ น แ ต ล ะ ค ล า ส 
TP_DirectedTopo ในคลาส  TP_Expression นี้  ที่มีการปฏิบัติการ  “coBoundary”  ของคลาส 
TP_Expression และควรทําใหงายตอผลลัพธของนิพจน  ขอบเขตรวมตางๆ ประกอบดวยคลาส  
TP_Primitives ของมิติที่มากกวาหนึ่งเสมอ  ถามิติของคลาส TP_Primitives ทั้งหมดในคลาส 
TP_Expression นี้ มีมิติเหมือนกับมิติของสมาชิกในเซตของคลาส TP_Complex ที่สมนัยกันแลว 
การปฏิบัติการ “coBoundary” จะสงคืนคาที่เปนศูนยใหกับคลาส TP_Expression  

 TP_Expression::coBoundary() : TP_Expression 
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7.3.20.11 equals 

การปฏิบัติการ “equals” จะสงคืนคา TRUE สําหรับภาวะเทากันของพหุนาม  การจัดลําดับของ
สมาชิก (พจน) ไมมีนัยสําคัญ 

 TP_Expression::equals(s : TP_Expression) : Boolean 

7.3.20.12 support 

การปฏิบั ติ ก าร  “support” จะกํ าหนดคลาส  TP_Expression นี้  ในลักษณะเซตของคลาส 
TP_Primitives สําหรับใชในการคํานวณตัวปฏิบัติการทางเรขาคณิต (geometric operators) ส่ิงสําคัญ 
การปฏิบัติการคือ การปฏิบัติการ “asSet” ที่ถูกปฏิบัติตอมาโดยอาศัยการแวะผาน (traversal) ของ
การเชื่อมสัมพันธ “Center” ระหวางคลาส TP_DirectedTopo และคลาส TP_Primitive  

 TP_Expression::support() : Set<TP_Primitive> 

7.3.20.13 asSet 

การปฏิบั ติ ก า ร  “asSet” จะกํ าหนดคลาส  TP_Expression นี้  ในลั กษณะ เซตของคลาส 
TP_DirectedTopo สําหรับการใชในการคํานวณของตัวปฏิบัติการทางเรขาคณิต  การกําหนดนี้จะ
ประกอบดวยการเพิ่มสมาชิกทางขอบเขตทั้งหมดใหกับเซตจนกระทั่งคลาส TP_DirectedNodes  
ถูกกําหนดขอบเขต  ในความหมายอื่น การสนับสนุนของคลาส TP_Expression จะเปนคลาส 
TP_Complex ที่สมเหตุสมผล 

 TP_Expression::asSet() : Set<TP_DirectedTopo> 

7.4 แพคแกจรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topological complex package) 

7.4.1 อรรถศาสตร (Semantics)  

แพคแกจ “Topological complex” บัญญัติคลาสเพิ่มเติมสําหรับการสรางคลาส TP_Complexes 
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7.4.2 TP_Complex 

7.4.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ในมาตรานี้ประกอบดวยการกําหนดของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีที่คูขนานกับรูปเชิงซอนทาง
เรขาคณิตซึ่งถูกนําเสนอไวกอนหนานี้ในหัวขอ 6.6  คลาส TP_Complex (ภาพที่ 46) อาจใชเซตของ
การปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาชิกของเซตของการปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานเซตของการปฏิบัติการที่
สมมูลเกี่ยวกับเซตรากฐานของตําแหนงทิศทางที่ถูกนําเสนอโดยสมาชิกทางเรขาคณิตของ 
การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (คลาส GM_Complex)  

7.4.2.2 TP_Complex: constructor of a topological complex  

การสรางโดยปริยายของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีจะเปนการสรางรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีจาก 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  หลังจากการสราง รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตจะปรากฏเปนรูปเรขาคณิต
ของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  เฉพาะรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตที่ประกอบดวยรูปปฐมฐานทาง
เรขาคณิตที่ไมตอเนื่องรวมกัน จะสรางรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีโดยปราศจากความผิดพลาด 

 TP_Complex::TP_Complex(GC : GM_Complex) : TP_Complex 

การใชของตัวสราง (constructor)โดยปริยายเพื่อกําหนดรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีโดยปริยายสําหรับ
แตละรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตรับประกันวาโทโปโลยีถูกแสดงแทนโดยคลาส TP_Complex เปน
โทโปโลยีของโครงแบบ (configuration) ทางเรขาคณิตที่ถูกแสดงแทนโดยคลาส GM_Complex  
การเชื่อมสัมพันธ “Realization” จะคัดลอกแตละสวนของคลาส TP_Complex ยอนกลับไปยังสวนที่
เหมาะสมของคลาส GM_Complex  ส่ิงนี้อนุญาตใหเรากลาวไดวา การปฏิบัติการทางโทโปโลยี
ภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (คลาส TP_Complex) ประหนึ่งวา การปฏิบัติการทางโทโปโลยี
เกิดขึ้นโดยตรงบนรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (คลาส GM_Complex) 
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ภาพที่ 46  TP_Complex 

7.4.2.3 maximalComplex 

ขอมูลอรรถาธิบายแบบ private “maximalComplex” บรรจุการอางอิงกับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี
ของสมาชิกในเซตที่มีเอกลักษณของส่ิงที่คลาส TP_Complex เปนสมาชิก  ส่ิงนี้จําเปนสําหรับ 
การเขารหัสเพื่อกําหนดขีดจํากัดของเซตขอมูลที่ถูกสงออก 

 TP_Complex::maximalComplex : Reference<TP_Complex> 

7.4.2.4 isMaximal 

การปฏิบัติการบูลีน“isMaximal” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส TP_Complex นี้ถูกบรรจุในคลาส 
TP_Complex ที่ไมใหญกวา 

 TP_Complex::isMaximal() : Boolean 

7.4.2.5 isConnected 

การปฏิบัติการบูลีน “isConnected” จะสงคืนคา TRUE ถาคลาส TP_Complex ถูกเชื่อมติดกันในทาง
โทโปโลยี 

 TP_Complex::isConnected() : Boolean 
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หมายเหตุ ถาคลาส TP_Complex ถูกเชื่อมติดกันแลว การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตถูกเชื่อมติดกันดวย   
สิ่งนี้มิไดบงช้ีวาคลาส TP_Complex เปนการประกอบ (ทางเรขาคณิตหรือทางโทโปโลยี) เพราะการประกอบตอง
สอดคลองกับเงื่อนไขบังคับแบบสมบูรณของการสมสัณฐานกับรูปปฐมฐาน  เพื่อทดสอบวารูปเชิงซอนทาง 
โทโปโลยีถูกเชื่อมติดกันหรือไมโดยปราศจากการอางอิงกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตจริงตองการคือ  
การถายทอดพื้นที่ปดคลุม (closure) ของขอบเขต การเชื่อมสัมพันธ coBoundary และ IsolatedIn ตองถูกคํานวณ  
ถาทุกรูปปฐมฐานในรูปเชิงซอนถูกเช่ือมโยงกับทุกรูปปฐมฐานอื่นในรูปเชิงซอนโดยลําดับของบทบาท 
การเชื่อมสัมพันธเหลานี้ในขณะที่แตละรูปปฐมฐานขั้นกลาง (intermediate primitive) อยูในรูปเชิงซอนแลว  
รูปซอนซอนถูกเชื่อมติดกัน 

7.4.2.6 Contains association 

การเชื่อมสัมพันธที่ถูกอนุพัทธ “Contains” จะอธิบายเกี่ยวกับคลาส TP_Complexes อ่ืนที่ถูกบรรจุ
ในคลาส  TP_Complex นี้  ในรูปของเซตของคลาส  TP_Primitives  บทบาท  “superComplex”  
ใหญกวาของรูปเชิงซอน 2 รูป และบทบาท “subComplex” เล็กกวาของรูปเชิงซอน 2 รูป  
ความสัมพันธจะสอดคลองกับการปฏิบัติการ “contains” ที่ถูกสืบทอดจาก Set<TP_Primitive>  

 TP_Complex::subComplex [1..n] : Reference<TP_Complex> 
 TP_Complex::superComplex [1..n] : Reference<TP_Complex> 

7.4.2.7 Complex association  

การเชื่อมสัมพันธ “Complex” จะสัมพันธกับสมาชิกของคลาส TP_Primitive กับคลาส 
TP_Complex นี้  การเชื่อมสัมพันธ “Complex” เปนการเชื่อมสัมพันธซ่ึงดําเนินการกับคลาส 
TP_Complex เปน Set<TP_Primitives> เซตของการปฏิบัติการบงชี้โดยการเชื่อมสัมพันธ 
“Contains” ควรสอดคลองกับการกําหนดของคลาส TP_Complex ในรูปของเซตของรูปปฐมฐาน  

 TP_Complex::element [1..n] : Reference<TP_Primitive> 
 TP_Primitive::complex [[1..n] : Reference<TP_Complex> 

7.4.2.8 Realization association  

การเชื่อมสัมพันธ “Realization” เชื่อมโยงคลาส TP_Complex นี้กับคลาส GM_Complex ที่สมนัย
ของการเชื่อมสัมพันธนี้ (ถามี) 

 TP_Complex::geometry [0,1] : GM_Complex 
 GM_Complex::topology [0,1] : TP_Complex 
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8 ความสัมพันธทางโทโปโลยีที่ถูกอนุพัทธ (Derived topological relations) 

8.1 บทนํา (Introduction) 

มาตรานี้บัญญัติถึงกลไกสําหรับแสดงคุณลักษณะความสัมพันธทางโทโปโลยีในลักษณะของ 
ตัวปฏิบัติการที่ถูกเรียกใชงานในการสอบถาม  ตัวปฏิบัติการการสอบถาม (query operators) เหลานี้ 
สามารถทําการคํานวณโดยอาศัยการปฏิบัติการทางทฤษฎีของเซต (set theoretic operations) ที่ถูก
กําหนดเกี่ยวกับคลาส GM_Object และประเภทยอย (subtypes) ของคลาส GM_Object และ 
การปฏิบัติการทางพีชคณิต (algebraic operations) ที่ถูกกําหนดเกี่ยวกับคลาส TP_Expression   
สองกลไกเหลานี้สมมูลกันสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตซึ่งคือการปรากฏเปนรูปเชิงซอนทาง 
โทโปโลยีที่สมนัยกัน   ตัวปฏิบัติการที่ ถูกกําหนดไวในมาตรานี้ทําใหเกิดผลการประเมิน 
การสอบถาม (query evaluation) และที่ถูกกําหนดในลักษณะของการอนุญาตใหมีการทําใหเกิดผล
ในหลากหลายรูปแบบที่ถูกรับประกันของความเหมือนกันของผลที่ไดรับกับชุดขอมูล (datasets) ที่
มีสารัตถะของสารสนเทศที่เหมือนกัน 

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดกําหนดชื่อเฉพาะกับตัวปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial operators) 
โดยเฉพาะ  โดยมีสมมุติฐานเบื้องตนวา ผังเคารางการประยุกตจะใช 3 เทคนิคการจําแนก 
(classification techniques) แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งหมดตอไปนี้ เพื่อระบุถึงตัวปฏิบัติการเฉพาะ
ของการประยุกต  ในกรณีขางลางนี้ ผังเคารางการจําแนก (classification scheme) อาศัยพื้นฐานของ
คลาส TP_Objects  ส่ิงนี้ระบุตัวปฏิบัติการที่เหมือนกันเกี่ยวกับคลาส GM_Objects ที่กําหนดคือ 
เงื่อนไขบังคับที่ถูกกําหนดไวขางตนสําหรับการสรางคลาส TP_Complexes ซ่ึงไดจากการรวบรวม
คลาส GM_Objects ที่เกิดขึ้นตามมา  ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมา ไดแก วัตถุประเภทจุด (point) เสนโคง 
(curve) พื้นผิว (surface) และรูปทรงตัน (solid) ที่สมเหตุสมผล  ทฤษฎีสําหรับการรวมกลุมของวัตถุ
ที่ไมเปนเอกพันธุในมิติยังไมดีพอสําหรับใชเปนพื้นฐานของมาตรฐานตอไป 

การไดตามมาตรฐานของระบบการสอบถาม (query system) กับเนื้อหาสวนนี้ของมาตรฐานสากล
ฉบับนี้จะหมายความวา การปฏิบัติการการสอบถามทางโทโปโลยีที่ถูกสนับสนุนสามารถถูก
กําหนดตามการแสดงลักษณะเฉพาะที่ถูกวางผังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดของมาตราที่ตามมา และ 
ตัวปฏิบัติการทั้งหมดที่ถูกกําหนดในมาตรานี้สามารถถูกทําใหเกิดขึ้นโดยตรงหรือผานการจัดกลุม
ของตัวปฏิบัติการที่ถูกสนับสนุนที่เขาใจอยางชัดเจนโดยอนุโลมข้ันต่ําสุดกับมาตรานี้บอกนัย 
ดังตอไปนี้ 
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1) การปฏิบัติการการสอบถามแบบบูลีน (Boolean query operation) ถูกกําหนดในพจน (terms) 
สอดคลองกับอนุมาตราที่ถูกรวมอยูดวย 

2) ตัวปฏิบัติการแบบบูลีนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดสามารถกําหนดภายใตบริบทของมาตราหนึ่ง
มาตราใดหรือหลายมาตราของมาตรา 8.2  8.3 หรือ 8.4 ที่พรอมนําไปใชงานได 

ความยินยอมอยางสมบูรณตองการความสนับสนุนของทั้งหมดของตัวปฏิบัติการแบบบูลีน 
(Boolean operators) แบบสมเหตุสมผลที่สามารถกําหนดไดภายในบริบทของมาตราทั้งหมดนี้ 

8.2 ตัวปฏิบัติการแบบบูลีนหรือเซตของตัวปฏิบัติการ (Boolean or set operators) 

8.2.1 รูปแบบของตัวปฏิบัติการแบบบูลีน (Form of the Boolean operators) 

ในบางครั้ง ตัวปฏิบัติการทางทฤษฎีของเซตถูกอางอิงในลักษณะของตัวปฏิบัติการแบบบูลีน 
(Boolean operators)  เนื่องจากตัวปฏิบัติการดังกลาวไมไดแบงแยกความแตกตางระหวาง 
พื้นที่ภายใน (interior) และขอบเขต (boundary) ของเซต การปฏิบัติการ “closure” ถูกใชเพื่อรวม
พื้นที่ภายในและขอบเขตคือ  

 GM_Object::closure() := = interior().union(boundary()) 

สําหรับสองวัตถุคือ A และ B การปฏิบัติการอินเตอรเซกชัน (intersection operations) สามารถ
ดําเนินการได 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 intersection [closure(A), closure (B)]    intersection [closure(A), exterior (B)]  
 intersection [exterior (A), closure (B)]     intersection [exterior (A), exterior (B)]  

เมตริกของเซตนี้อาจถูกทดสอบเพื่อดูวาแตละเซตเปนเซตวางหรือไม  ส่ิงนี้จําแนกความสัมพันธ

ระหวาง A และ B เปนคลาสหนึ่งคลาสใดจากทั้งหมด 24 หรือ 16 คลาส 

ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในลักษณะของแผนแบบ (template) ซ่ึงถูกประยุกตใชกับเมตริกของ
อินเตอรเซกชันเพื่อทดสอบสําหรับความสัมพันธในเชิงพื้นที่เฉพาะระหวางสองวัตถุ  แผนแบบ 
(template) คือ เมตริกของคาบูลีน (Boolean Values) ที่ถูกขยาย 4 คา โดยผลการแปลความหมายของ
เมตริกแสดงไวในตารางที่ 8  แผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปไดทั้งหมดมีจํานวน 34 หรือ 81 
แผนแบบ 
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ตารางที่ 8  ความหมายของเมตริกรูปแบบอินเตอรเซกชันแบบบูลีน 
(Meaning of Boolean intersection pattern matrix) 

Symbol Non Empty? Meaning 

T TRUE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกเปนเซตไมวาง 
(The intersection at this position of the matrix is non-empty)  

F FALSE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกเปนเซตวาง 
(The intersection at this position of the matrix is empty)  

N NULL 

ตัวปฏิบัติการนี้ไมไดทําการทดสอบการอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้
ของเมตริก 
(This operator does not test the intersection at this position of the 
matrix.) 

หมายเหตุ คา TRUE หมายถึงเซตที่ไมวาง (ดูช่ือคอลัมน) 

เพื่อทดสอบวา  สองวัตถุสัมพันธกันอยางสอดคลองกับแผนแบบของตัวปฏิบัติการเฉพาะ  
การอินเตอรเซกชันที่ไมเชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณและถูกทดสอบสําหรับเซตที่ไมวาง
ตามรูปแบบในเมตริก  ถามีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน 
TRUE และถาไมมีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคา FALSE 

8.2.2 ความสัมพันธแบบบูลีน (Boolean Relate) 

ตัวปฏิบัติการ “bRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธในเชิงพื้นที่โดย 
การทดสอบสําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพ้ืนที่ปดคลุม (closure) และพื้นที่ภายนอก (exterior) 
ของ 2 วัตถุทางเรขาคณิตซึ่งถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean bRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean bRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 

เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของสายของตัวอักษร 4 ตัว โดยมี
ตัวอักษรเริ่มตนเปน T , F,  หรือ N ที่ถูกกําหนดในรูปแบบแถวหลักคือ 2 คาในแถวลําดับที่หนึ่ง 
ตามดวย 2 คาในแถวลําดับที่สองของเมตริก 
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8.2.3 ความสัมพันธกับเซตของการปฏิบัติการ (Relation to set operations) 

ความสัมพันธแบบบูลีน (Boolean relate) สามารถถูกนํามาใชเพื่อทําใหเกิดผลจากการปฏิบัติการ 
“contains” “intersects” และ “equals” ของคลาส GM_Objects ดังที่กําหนดไวในหัวขอ 6.2.2.18  

ตัวอยาง 

 C : GM_Composite, G : GM_Object; 
  C.contains(G) = bRelate(C, G, “TNFT” ); 

8.3 ตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer operators) 

8.3.1 รูปแบบของตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร (Form of Egenhofer operators) 

สําหรับสองวัตถุคือ A และ B การปฏิบัติการอนิเตอรเซกชัน (intersection operations) สามารถ
ดําเนินการได 9 รูปแบบ (ดูรายละเอียดเอกสารอางอิง [8] และ [9]) ดังตอไปนี้ 

Intersection [boundary (A), boundary (B)]  intersection [boundary (A), interior (B)]  Intersection [boundary (A), exterior (B)]  

Intersection [interior (A), boundary (B)]  intersection [interior (A), interior (B)]  Intersection [interior (A), exterior (B)]  

Intersection [exterior(A), boundary(B)]  intersection [exterior (A), interior (B)]  Intersection [exterior (A), exterior (B)]  

เมตริกนี้ของเซต (เรียกวา 9 เมตริก) อาจถูกทดสอบเพื่อดูวา แตละเซตเปนเซตวางหรือไม  ส่ิงนี้

จําแนกความสัมพันธระหวาง A และ B เปนคลาสใดคลาสหนึ่งจากทั้งหมด 29 หรือ 512 คลาส  โดย

ความเปนจริง ไมใชทั้ง 512 คลาส มีความเปนไปไดทางเรขาคณิต แตนั้นไมใชผลที่จะไดรับตามมา 

ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในลักษณะของแผนแบบที่ถูกประยุกตใชกับเมตริกของอินเตอรเซกชัน

เพื่อทดสอบสําหรับความสัมพันธเชิงพื้นที่เฉพาะระหวางสองวัตถุ  แผนแบบคือ เมตริกของคาบูลีน 

(Boolean Values) ที่ถูกขยาย 9 คา โดยผลการแปลความหมายของเมตริกแสดงไวในตารางที่ 9 

เนื้อหาของแตละแผนแบบจะเหมือนกับตารางกอนหนานี้  แผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปได

ทั้งหมดมีจํานวน 39 หรือ 19,683 แผนแบบ 
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ตารางที่ 9  ความหมายของเมตริกรูปแบบการอินเตอรเซกชันแบบเอเกนโฮฟเฟอร 
(Meaning of Egenhofer intersection pattern matrix) 

Symbol Non Empty? Meaning 

T TRUE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตรกิเปนเซตไมวาง 
(The intersection at this position of the matrix is non-empty)  

F FALSE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตรกิเปนเซตวาง 
(The intersection at this position of the matrix is empty)  

N NULL 

ตัวปฏิบัติการนี้ไมไดทําการทดสอบการอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้
ของเมตริก 
(This operator does not test the intersection at this position of the 
matrix.) 

เพื่อทดสอบวา สองวัตถุสัมพันธกันอยางสอดคลองกับตัวปฏิบัติการเฉพาะ การอินเตอรเซกชันที่ไม
เชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณและถูกทดสอบสําหรับเซตที่ไมวางตามรูปแบบในเมตริก  ถา
มีความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน TRUE และถาไมมี 
ความสอดคลอง คาของตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน FALSE 

8.3.2 ความสัมพันธแบบเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer relate) 

ตัวปฏิบัติการ “eRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธในเชิงพื้นที่โดย 
การทดสอบสําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพื้นที่ภายใน (interior) ขอบเขต (boundary) และ
พื้นที่ภายนอก (exterior) ของ 2 วัตถุทางเรขาคณิตซึ่งถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean eRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean eRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 

เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของสายของตัวอักษร 9 ตัว (โดยแตชุดมี
อักษร T ,F, หรือ N) ในรูปแบบแถวหลักของเมตริก 

8.3.3 ความสัมพันธกับเซตของการปฏิบัติการ (Relation to set operations) 

ความสัมพันธแบบเอเกนโฮฟเฟอรสามารถถูกนําไปใชเพื่อทําใหเกิดผลจากการปฏิบัติการ 
“contains” “intersects” และ “equals” ของคลาส GM_Objects ดังที่กําหนดไวในหัวขอ 6.2.2.18 
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ตัวอยาง 

 C : GM_Primitive, G : GM_Primitive; 
  C.contains(G) = eRelate(C, G, “NFNNTNNFT” ); 
 C : GM_Primitive, G : GM_Composite; 
  C.contains(G) = eRelate(C, G, “FFNTTNFFT” );  

8.4 ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) 
8.4.1 รูปแบบของตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป  
 (Form of the full topological operators) 

ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) นําความแตกตางของมิติมา
พิจารณา (ดูรายละเอียดในเอกสารอางอิง [4] และ [5] สําหรับการวิเคราะหของภาคขยายนี้เพิ่มเติม) 
และถูกดําเนินการในลักษณะเดยีวกับตัวปฏิบัติการเอเกนโฮฟเฟอร แตความแตกตางที่ละเอียดกวา
ถูกดําเนินการตามคาที่เปนไปได 

ตารางที่ 10  ความหมายของเมตริกของรูปแบบการอินเตอรเซกชันทางโทโลยีแบบเตม็รูป 
(Meaning of full topological intersection pattern matrix) 

Symbol Non Empty? Meaning 

0 TRUE 
การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกประกอบเฉพาะจุดเทานั้น 
(The intersection at this position of the matrix contains only points) 

1 TRUE 

การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกประกอบเฉพาะจุดและเสน
โคง เทานั้น 
(The intersection at this position of the matrix contains only points, 
and curves.) 

2 TRUE 

การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกประกอบเฉพาะจุด เสนโคง 
และพื้นผิว 
(The intersection at this position of the matrix contains only points, 
curves, and surfaces.) 
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ตารางที่ 10  ความหมายของเมตริกของรูปแบบการอินเตอรเซกชันทางโทโลยีแบบเตม็รูป (ตอ) 

Symbol Non Empty? Meaning 
3 TRUE การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกประกอบเฉพาะจุด เสนโคง 

พื้นผิว และรูปทรงตัน (The intersection at this position of the matrix 
contains only points, curves, surfaces and solids.) 

F FALSE การอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้ของเมตริกเปนเซตวาง 
(The intersection at this position of the matrix is empty.) 

N NULL ตัวปฏิบัติการนี้ไมไดทําการทดสอบการอินเตอรเซกชัน ณ ตําแหนงนี้
ของเมตริก (This operator does not test the intersection at this position 
of the matrix.) 

เพื่อทดสอบวา สองวัตถุสัมพันธกันอยางสอดคลองกับหนึ่งแผนแบบของตัวปฏิบัติการที่เปนไปได

ทั้งหมด 6
9 

= 10,077,696 แผนแบบ การอินเตอรเซกชันที่ไมเชื่อมสัมพันธกับ NULL จะถูกคํานวณ
และถูกทดสอบสําหรับเซตที่ไมวางและมิติ ตามรูปแบบในเมตริก  ถามีความสอดคลองกัน คาของ
ตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน TRUE และถาไมมีความสอดคลองกัน คาของ 
ตัวปฏิบัติการสําหรับสองวัตถุเหลานี้มีคาเปน FALSE 

8.4.2 ความสัมพันธทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological relate) 

ตัวปฏิบัติการ “cRelate” จะสงคืนคา TRUE ถาวัตถุเหลานี้มีความสัมพันธเชิงพื้นที่โดยการทดสอบ
สําหรับการอินเตอรเซกชันระหวางพื้นที่ภายใน (interior) ขอบเขต (boundary) และพื้นท่ีภายนอก 
(exterior) ของ 2 วัตถุทางเรขาคณิตซึ่งถูกควบคุมโดยคาใน intersectionPatternMatrix 

 Boolean cRelate(GM_Object, GM_Object, intersectionPatternMatrix) 
  Boolean cRelate(TP_Object, TP_Object, intersectionPatternMatrix) 

เมตริก “intersectionPatternMatrix” ถูกแสดงรายการในรูปของตัวอักษร 9 ตัว (โดยแตละชุดมี 0, 1, 
2, 3, F, หรือ N) ในรูปแบบแถวหลักของเมตริก 

8.5 การจัดหมู (Combinations) 

ตัวปฏิบัติการอาจถูกกําหนดในรูปของการจัดหมูคาบูลีน (Boolean combination) แบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบของการปฏิบัติการของรูปปฐมฐานในหัวขอกอนหนานี้ 
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ภาคผนวก A (Annex A) 
(ภาคบังคับ) (Normative)  

ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) 

A.1 รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Geometric primitives) 

A.1.1 ประเภทขอมูลสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (Data types for geometric primitives) 

A.1.1.1 ประเภทขอมูลสําหรับเรขาคณิต 0 มิติ (Data types for 0-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวา ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
แสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Point รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย 
position และการเชื่อมสัมพันธ Coordinate Reference System ที่สืบทอดจากคลาส GM_Object  
ถาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส 
GM_MultiPoint ดวย  ใหตรวจสอบความเปนจริงวาคลาส  GM_MultiPoint ประกอบดวย 
ขอมูลอรรถาธิบาย position และการเชื่อมสัมพันธ element 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล  

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 6.1, 6.2.1, 6.2.2.17, 6.3.10.1, 6.3.11.1, 6.3.11.2, 
6.4.1, 6.5.1, 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.3 และ 6.5.4 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.1.1.2  ประเภทขอมูลสําหรับเรขาคณิต 1 มิติ (Data types for 1-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.1 และแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปน
วัตถุของคลาส GM_Curve รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย orientation และการเชื่อมสัมพันธ 
segmentation และอย างนอยที่ สุดหนึ่ งประ เภทยอยที่สามารถอินสแตนสของคลาส 
GM_CurveSegment รวมกับทั้งหมดของขอมูลอรรถาธิบายของคลาส GM_CurveSegment  ถา
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส 
GM_MultiCurve ดวย ใหตรวจสอบความเปนจริงวาคลาส GM_MultiCurve ประกอบดวย
ขอมูลอรรถาธิบาย element และ length 
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b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.1, 6.3.5, 6.3.13, 6.3.14.1, 6.3.16, 6.4.1, 6.4.6, 
6.4.8 – 6.4.31 และ 6.5.5 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.1.1.3 ประเภทขอมูลสําหรับเรขาคณิต 2 มิติ (Data types for 2-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.2 และแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปน
วัตถุของคลาส GM_Surface รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย orientation และการเชื่อมสัมพันธของ 
interiorTo และ  segmentation และอยางนอยที่ สุดหนึ่ งประเภทยอยของคลาส 
GM_SurfacePatch รวมกับทั้งหมดของขอมูลอรรถาธิบายของคลาส GM_SurfacePatch  ถา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส 
GM_MultiSurface ดวย ใหตรวจสอบความเปนจริงวาคลาส GM_MultiSurface ประกอบดวย
ขอมูลอรรถาธิบาย element, area และ perimeter 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.2, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10.4, 6.3.15, 6.3.17.1, 
6.3.17.3, 6.4.6, 6.4.32 – 6.4.48 และ 6.5.6 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.1.4 ประเภทขอมูลสําหรับเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Data types for geometric 3-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.3 และแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปน
วัตถุของคลาส GM_Solid รวมกับการเชื่อมสัมพันธ interiorTo  ถาผังเคารางการประยุกตหรือ
โพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_MultiSolid ดวย ให
ตรวจสอบความเปนจริงวาคลาส GM_MultiSolid ประกอบดวยขอมูลอรรถาธิบาย 
element ,area และ volume 
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b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.3, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10.4, 6.3.18.1 และ 6.5.7 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
 (Simple operations for geometric primitives)  
A.1.2.1 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 0 มิติ  
 (Simple operations for 0-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา การสรางกรณี
ตัวอยาง (instantiation) ของคลาส GM_Point ประกอบดวยการปฏิบัติการ boundary, mbRegion 
และ representativePoint 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.3.10.2 และ 
6.3.11.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.2.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 1 มิติ  
 (Simple operations for 1-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.2 และ A.1.2.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_Curve ประกอบดวยการปฏิบัติการ boundary,  mbRegion 
และ representativePoint 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.2, A.1.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.3.10.2 
และ 6.3.14.2  

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.1.2.3 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 2 มิติ  
 (Simple operations for 2-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.3 และ A.1.2.2 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_Surface สนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, mbRegion 
และ representativePoint 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.3, A.1.2.2, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.3.10.2 
และ 6.3.15.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.2.4 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Simple operations for 3-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.4 และ A.1.2.3 และตรวจสอบความเปนจริงวา
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_Solid สนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, mbRegion 
และ representativePoint 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.4, A.1.2.3, 6.2.2.2 6.2.2.3, 6.2.2.4, 6.3.10.2 
และ 6.3.18.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.1.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  
 (Complete operations for geometric primitives) 
A.1.3.1 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 0 มิติ  
 (Complete operations for 0-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดง
กระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Point และ GM_MultiPoint รวมกับ
ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธที่ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับคลาส
เหลานั้น เชนเดียวกับขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธที่สืบทอดจาก
คลาส GM_Object และ GM_Primitive ยกเวน การเชื่อมสัมพันธ Complex และการปฏิบัติการ 
maximalComplex 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 6.1, 6.2, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12, 6.4.1 – 6.4.5 และ 
6.5.1 – 6.5.4 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.3.2 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 1 มิติ  
 (Complete operations for 1-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.1 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Curve 
คลาส GM_CurveSegment และคลาส GM_MultiCurve ทั้งทางตรงหรือผานประเภทยอยมิใช
เชิงนามธรรม   ตรวจสอบความเปนจริงวา  การสรางกรณีตัวอยางเหลานี้สนับสนุน 
ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด ที่ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับ
คลาสเหลานั้น เชนเดียวกับขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธเหลานั้นที่
สืบทอดจากคลาส GM_Object คลาส GM_GenericCurve และคลาส GM_Primitive ยกเวน 
สําหรับการเชื่อมสัมพันธ Complex และการปฏิบัติการ maximalComplex 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   
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c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.13, 6.3.14, 
6.3.16, 6.4.6  – 6.4.31 และ 6.5.5 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.3.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 2 มิติ  
 (Complete operations for 2-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.2 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Surfcae 
คลาส GM_SurfacePatch และคลาส GM_MultiSurface ทั้งทางตรงหรือผานประเภทยอยมิใช
เชิงนามธรรม   ตรวจสอบความเปนจริงวา  การสรางกรณีตัวอยางเหลานี้สนับสนุน 
ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด ที่ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับ
คลาสเหลานั้น เชนเดียวกับขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธเหลานั้นที่
สืบทอดจากคลาส GM_Object คลาส GM_GenericSurface และคลาส GM_Primitive ยกเวน 
สําหรับการเชื่อมสัมพันธ Complex และการปฏิบัติการ maximalComplex 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.2, 6.3.6, 6.3.7,  6.3.15, 6.3.17, 6.4.32 ถึง 
6.4.48 และ 6.5.6 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.1.3.4 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Complete operations for 3-dimensional geometric primitives) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.3 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Solid 
และคลาส GM_MultiSolid  ตรวจสอบความเปนจริงวา การสรางกรณีตัวอยางเหลานี้สนับสนุน
ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด ที่ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับ
คลาสเหลานั้น เชนเดียวกับขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ และการเชื่อมสัมพันธเหลาน้ันที่
สืบทอดจากคลาส GM_Object คลาสGM_GenericSolid และคลาส GM_Primitive ยกเวน 
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สําหรับการเชื่อมสัมพันธ Complex และการปฏิบัติการ maximalComplex 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.3, 6.3.8, 6.3.18 และ 6.5.7 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.2 รูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Geometric complexes) 

A.2.1 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต (Data types for geometric complexes) 
A.2.1.1 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 1 มิติ  
 (Data types for 1-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.2 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําให เกิด เปนวัตถุของคลาส 
GM_Complex คลาส GM_CompositePoint และคลาส GM_CompositeCurve  ตรวจสอบความ
เปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Contains ระหวาง 
Set<GM_Primitive> และคลาส GM_Complex การเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส 
GM_Primitives (GM_Point และ GM_Curve) และคลาส GM_Complex  และการเชื่อมสัมพันธ 
Composition ระหวางคลาส GM_Point และคลาส GM_CompositePoint และระหวางคลาส 
GM_Curve และคลาส GM_CompositeCurve 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.2, 6.6.3, 6.6.1, 6.6.2.1, 6.6.2.3, 6.6.2.4 และ 
6.6.3 – 6.6.5 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 



ภาคผนวก ก มาตรฐาน ISO 19107:2003 (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) ก-215 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information – Spatial schema 

A.2.1.2 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 2 มิติ  
 (Data types for 2-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.3 และ A.2.1.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส 
GM_CompositeSurface รวมกับการเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส GM_Surface และ
คลาส GM_Complex และการเชื่อมสัมพันธ Composition ระหวางคลาส GM_Surface และ
คลาส GM_CompositeSurface 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.3, A.2.1.1 และ 6.6.6 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.2.1.3 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Data types for 3- dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.4 และ A.2.1.2 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส 
GM_CompositeSolid รวมกับการเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส GM_Solid และคลาส 
GM_Complex และการเชื่อมสัมพันธ Composition ระหวางคลาส GM_Solid และคลาส 
GM_CompositeSolid 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.4, A.2.1.2 และ 6.6.7 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.2.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  
 (Simple operations for geometric complexes) 
A.2.2.1 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 1 มิติ  
 (Simple operations for 1-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.2 และ A.2.1.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_Complex คลาส GM_CompositePoint และคลาส 
GM_CompositeCurve สนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, envelope, representative point และ 
isMaximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.2.2, A.2.1.1 และ 6.6.2.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.2.2.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 2 มิติ  
 (Simple operations for 2-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.3, A.2.1.2 และ A.2.2.1 ตรวจสอบความเปนจริง
วาการสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_CompositeSurface สนับสนุนการปฏิบัติการ 
boundary, envelope, representative point และ isMaximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.2.3, A.2.1.2 และ A.2.2.1 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.2.2.3 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Simple operations for 3-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.4, A.2.1.3 และ A.2.2.1 ตรวจสอบความเปนจริง
วา การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_CompositeSolid สนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, 
envelope, representative point, maximal และ isMaximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003ในหัวขอ A.1.2.4, A.2.1.3 และ A.2.2.1 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.2.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต  
 (Complete operations for geometric complexes) 
A.2.3.1 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 1 มิติ  
 (Complete operations for 1-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.2 และ A.2.2.1 ตรวจสอบความเปนจริงวาการ
สรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_CompositePoint คลาส GM_CompositeCurve และคลาส 
GM_Complex สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการและการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด ที่ถูก
กําหนดเฉพาะสําหรับคลาสเหลานั้น เชนเดียวกับ ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการและ 
การเชื่อมสัมพันธเหลานั้นที่สืบทอดมาจากคลาส GM_Object คลาส GM_Complex และคลาส 
GM_Composite 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล    

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.2 และ A.2.2.1 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.2.3.2 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 2 มิติ  
 (Complete operations for 2-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.3 และ A.2.2.2 ตรวจสอบความเปนจริงวา
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส GM_CompositeSurface สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย  
การปฏิบัติการและการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด  ที่ ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับคลาสนั้น 
เชนเดียวกับ ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการและการเชื่อมสัมพันธเหลานั้นที่สืบทอด 
มาจากคลาส GM_Object คลาส GM_Complex และคลาส GM_Composite 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.3 และ A.2.2.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.2.3.3 การปฏิบัติการแบบสมบรูณสําหรับรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต 3 มิติ  
 (Complete operations for 3-dimensional geometric complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.3.4 และ A.2.2.3 ตรวจสอบความเปนจริงวา 
การสร างกรณีตัวอย างของคลาส  GM_CompositeSolid สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย  
การปฏิบัติการและการเชื่อมสัมพันธทั้งหมด ที่ถูกกําหนดเฉพาะสําหรับคลาสนั้น เชนเดียวกับ 
ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการและการเชื่อมสัมพันธเหลานั้นที่สืบทอดมาจากคลาส 
GM_Object คลาส GM_Complex และคลาส GM_Composite 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.3.4 และ A.2.2.3 

d) ประเภทการทดสอบ:สมรรถนะ 
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A.3 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (Topological complexes) 

A.3.1 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีสําหรับประเภทขอมูล (Topological complexes for data types) 
A.3.1.1 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติ สําหรับประเภทขอมูล  
 (1-dimensional topological complexes for data types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดง
กระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส TP_Complex คลาส TP_Node คลาส 
TP_DirectedNode คลาส TP_Edge และคลาส TP_DirectedEdge  ตรวจสอบความเปนจริงวา 
การสรางกรณีตัวอยางของทั้งคลาส TP_DirectedNode และคลาส TP_DirectedEdge สนับสนุน
ขอมูลอรรถาธิบาย orientation  ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส TP_Complex กับแตละคลาสของ 
TP_Primitives (คลาส TP_Node และคลาส TP_Edge)  ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Center ระหวางคลาส TP_Node กับ
คลาส TP_DirectedNode และระหวางคลาส TP_Edge กับคลาส TP_DirectedEdge  ตรวจสอบ
ความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Boundary 
ระหวางคลาส TP_DirectedNode กับคลาส TP_Edge  และการเชื่อมสัมพันธ Coboundary 
ระหวางคลาส TP_Node กับคลาสTP_DirectedEdge 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003.ในหัวขอ 7.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.8.1, 7.3.8.3, 
7.3.9.1, 7.3.9.2, 7.3.9.5, 7.3.9.6, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12.1, 7.3.12.3, 7.3.12.4, 7.3.13, 7.4.1, 
7.4.2.1, 7.4.2.3, 7.4.2.6 และ 7.4.2.7 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.1.2 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติ สําหรับประเภทขอมูล  
 (2-dimensional topological complexes for data types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.1.1 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวตัถุของคลาสTP_Face และ 
คลาส TP_DirectedFace  ตรวจสอบความเปนจริงวา การสรางกรณีตัวอยางของคลาส 
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TP_DirectedFace สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย orientation  ตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ IsolatedIn ระหวางคลาส 
TP_Primitives กับคลาส TP_Primitives  การเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส 
TP_Complex กับคลาส TP_Face และการเชื่อมสัมพันธ Center ระหวางคลาส TP_Face กับ
คลาส TP_DirectedFace  ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Boundary ระหวางคลาส TP_DirectedEdge กับคลาส TP_Face 
และการเชื่อมสัมพันธ  Coboundary ระหวางคลาส TP_Edge กับคลาส TP_DirectedEdge 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.1.1, 7.3.4, 7.3.6, 7.3.8.4, 7.3.14.1, 7.3.14.4 และ 
7.3.14.5.  

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.1.3 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติ สําหรับประเภทขอมูล  
 (3-dimensional topological complexes for data types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.1.2 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของของคลาส 
TP_Solid และคลาส TP_DirectedSolid  ตรวจสอบความเปนจริงวาการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_DirectedSolid สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย orientation ตรวจสอบความเปนจริงวา
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Complex ระหวางคลาส 
TP_Complexe กับคลาส TP_Solid และการเชื่อมสัมพันธ Center ระหวางคลาส TP_Solid กับ
คลาส TP_DirectedSolid ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ  Boundary ระหวางคลาส TP_DirectedFace กับคลาส TP_Solid 
และการเชื่อมสัมพันธ Coboundary ระหวางคลาส TP_Face กับคลาส TP_DirectedSolid 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.1.2, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.16.1, 7.3.16.4 และ 
7.3.16.5.  

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ  
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A.3.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  
 (Simple operations for topological complexes) 
A.3.2.1 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติ  
 (Simple operations for 1-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.1.1 และตรวจสอบความเปนจริงวาการสราง 
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Complex คลาส TP_Node และคลาส TP_Edge แตละคลาส
สนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, coboundary และ maximalComplex  ตรวจสอบความเปน
จริงวาการสรางกรณีตัวอยางของคลาส TP_Complex สนับสนุนการปฏิบัติการ isMaximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.1.1, 7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.2.2.8, 7.3.12.2 และ 
7.4.2.4 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.2.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติ  
 (Simple operations for 2-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.1.2 และ A.3.2.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส TP_Face แตละคลาสสนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, 
coboundary และ maximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.1.2, A.3.2.1, 7.3.14.2 และ 7.4.14.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.2.3 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติ  
 (Simple operations for 3-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.1.3 และ A.3.2.2 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
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การสรางกรณีตัวอยางของคลาส TP_Solid แตละคลาสสนับสนุนการปฏิบัติการ boundary, 
coboundary และ maximal 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.1.3, A.3.2.2, 7.3.16.2 และ 7.3.16.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี  
 (Complete operations for topological complexes) 
A.3.3.1 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติ  
 (Complete operations for 1-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลแสดง
กระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส TP_Complex คลาส TP_Expression คลาส 
TP_ExpressionTerm คลาส TP_Node คลาส TP_DirectedNode คลาส TP_Edge และคลาส 
TP_DirectedEdge  ตรวจสอบความเปนจริงวา การสรางกรณีตัวอยางของคลาสเหลานี้
สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย การเชื่อมสัมพันธและการปฏิบัติการทั้งหมด ที่ถูกกําหนดสําหรับ
คลาสเหลานั้น และถูกสืบทอดมาจากคลาส TP_Object คลาส TP_Primitive และคลาส 
TP_DirectedTopo ยกเวนการเชื่อมสัมพันธ Realization 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.8.1, 7.3.8.3, 
7.3.8.4, 7.3.9 – 7.3.13, 7.3.18, 7.4.1 และ 7.4.2.1 – 7.4.2.7 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.3.3.2 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติ  
 (Complete operations for 2-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.3.1 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส TP_Face 
และคลาส TP_DirectedFace  ตรวจสอบความเปนจริงวา การสรางกรณีตัวอยางของคลาส 
TP_Face และคลาส TP_DirectedFace สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย การเชื่อมสัมพันธและการ
ปฏิบัติการทั้งหมด ที่ถูกกําหนดสําหรับคลาสเหลานั้น และถูกสืบทอดมาจากคลาส TP_Object 
คลาส TP_Primitive และคลาส TP_DirectedTopo ยกเวนการเชื่อมสัมพันธ Realization 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.3.1, 7.3.4, 7.3.14 และ 7.3.15 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.3.3.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติ  
 (Complete operations for 3-dimensional topological complexes) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.3.3.2 และตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคาราง 
การประยุกตหรือโพรไฟลแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส TP_Solid 
และคลาส TP_DirectedSolid  ตรวจสอบความเปนจริงวาการสรางกรณีตัวอยางของคลาส 
TP_Solid และคลาส TP_DirectedSolid สนับสนุนขอมูลอรรถาธิบาย การเชื่อมสัมพันธและ 
การปฏิบัติการทั้งหมด ที่ถูกกําหนดสําหรับคลาสเหลานั้น และถูกสืบทอดมาจากคลาส 
TP_Object คลาส TP_Primitive และคลาส TP_DirectedTopo ยกเวนการเชื่อมสัมพันธ 
Realization 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.3.3.2, 7.3.5, 7.3.16 และ 7.3.17 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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A.4 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรวมกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต  
 (Topological complexes with geometric realization) 

A.4.1 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรวมกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตสําหรับประเภทขอมูล 
(Topological complexes with geometric realization for data types) 

A.4.1.1 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติ รวมกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตสําหรับประเภทขอมูล 
 (1-dimensional topological complexes with geometric realization for data types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.2 และ A.3.1.1  ตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Primitives (คลาส TP_Node และคลาส TP_Edge) กับคลาส 
GM_Primitives (คลาส GM_Point และคลาส GM_Curve) และระหวางการสรางกรณีตัวอยาง 
ของคลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.2, A.3.1.1, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.4.1.2 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติ รวมกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตสําหรับประเภท

ขอมูล (2-dimensional topological complexes with geometric realization for data 
types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.3 และ A.3.1.2 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Face กับคลาส GM_Surface  และระหวางการสรางกรณีตัวอยาง
ของคลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.3, A.3.1.2, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 
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d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.4.1.3 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติ รวมกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตสําหรับประเภท

ขอมูล (3-dimensional topological complexes with geometric realization for data 
types) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.1.4 และ A.3.1.3 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Solid กับคลาส GM_Solid  และระหวางการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.1.4, A.3.1.3, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.4.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรวมกับการปรากฏเปนรูปทาง
เรขาคณิต (Simple operations for topological complexes with geometric realization) 

A.4.2.1 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติรวมกับการปรากฏเปนรูปทาง
เรขาคณิต (Simple operations for 1-dimensional topological complexes with geometric 
realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.2 และ A.3.2.1 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization ระหวางตัวอยาง
การสรางกรณีตัวอยางของคลาส TP_Primitives (คลาส TP_Node และคลาส TP_Edge) กับ
คลาส GM_Primitives (คลาส GM_Point และคลาส GM_Curve) และระหวางการสราง 
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.2.2, A.3.2.1, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8  
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d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.4.2.2 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติรวมกับการปรากฏเปนรูปทาง
เรขาคณิต (Simple operations for 2-dimensional topological complexes with geometric 
realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.3 และ A.3.2.2  และตรวจสอบความเปนจริงวา
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Face กับคลาส GM_Surface และระหวางการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.2.3, A.3.2.2, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.4.2.3 การปฏิบัติการแบบงายสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติรวมกับการปรากฏเปนรูปทาง
เรขาคณิต (Simple operations for 3-dimensional topological complexes with geometric 
realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.1.2.4 และ A.3.2.3 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Solid กับคลาส GM_Solid และระหวางการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.1.2.4, A.3.2.3, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
A.4.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรวมกับการปรากฏเปนรูปทาง
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เรขาคณิต (Complete operations for topological complexes with geometric 
realization) 

A.4.3.1 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 1 มิติรวมกับการปรากฏเปน
รูปทางเรขาคณิต (Complete operations for 1-dimensional topological complexes with 
geometric realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.2.3.1 และ A.3.3.1 ตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Primitives (คลาส TP_Node และคลาส TP_Edge) กับคลาส 
GM_Primitives (คลาส GM_Point และคลาส GM_Curve) และระหวางการสรางกรณีตัวอยาง
ของคลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล   

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.2.3.1, A.3.3.1, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.4.3.2 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 2 มิติรวมกับการปรากฏเปน
รูปทางเรขาคณิต (Complete operations for 2-dimensional topological complexes with 
geometric realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.2.3.2 และ A.3.3.2  และตรวจสอบความเปนจริงวา
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization  ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Face กับคลาส GM_Surface และระหวางการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.2.3.1, A.3.3.1, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 
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d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.4.3.3 การปฏิบัติการแบบสมบูรณสําหรับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 3 มิติรวมกับการปรากฏเปน
รูปทางเรขาคณิต (Complete operations for 3-dimensional topological complexes with 
geometric realization) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
สอดคลองกับความตองการทั้งหมดของ A.2.3.3 และ A.3.3.3 และตรวจสอบความเปนจริงวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลสนับสนุนการเชื่อมสัมพันธ Realization ระหวางการสราง
กรณีตัวอยางของคลาส TP_Solid กับคลาส GM_Solid และระหวางการสรางกรณีตัวอยางของ
คลาส TP_Complexes กับคลาส GM_Complexes 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.2.3.1, A.3.3.1, 7.3.8.2 และ 7.4.2.8 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.5 ตัวปฏิบัติการบูลีน (Boolean operators) 

A.5.1 ตัวปฏิบัติการของเซต (Set operators) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
กําหนดตัวปฏิบัติการของเซตทั้งหมดดังระบุไวในหัวขอ 8.2 สอดคลองกับอนุมาตรานั้น 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 8.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.5.2 ตัวปฏิบัติการแบบเอเกนโฮฟเฟอร (Egenhofer operators) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
กําหนดตัวปฏิบัติการแบบเอเกนโฮฟเฟอรทั้งหมด ดังระบุไวในหัวขอ 8.3 สอดคลองกับ
อนุมาตรานั้น 
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b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 8.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.5.3 ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีแบบเต็มรูป (Full topological operators) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
กําหนดตัวปฏิบัติการของเซตทั้งหมด ดังระบุไวในหัวขอ 8.4 สอดคลองกับอนุมาตรานั้น 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผงัเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ 8.4 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.5.4 ตัวปฏิบัติการทางโทโปโลยีท้ังหมด  (All topological operators) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
กําหนดตัวปฏิบัติการของเซตทั้งหมด ดังระบุไวในหัวขอ 8 สอดคลองกับมาตรานั้น 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ในหัวขอ A.5.1, A.5.2 และ A.5.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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ภาคผนวก B (Annex B) 
(ภาคไมบังคับ) (Informative)  

การจัดระบบเชิงมโนทัศนของคําศัพทและคํานิยาม 
(Conceptual organization of terms and definitions) 

B.1 บทนํา (Introduction) 

ภาคผนวกนี้แสดงคําศัพทและคํานิยามจากหัวขอที่ 4 ในการจัดเรยีงโดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ
เชิงมโนทัศนของคําศัพทและคํานิยาม 

B.2 คําศัพทประเภทท่ัวไป (General terms)  

การประยุกต (application) (4.1) 
การดําเนินการและการประมวลผลของขอมูลเพื่อการสนับสนุนความตองการของผูใชงาน  
[ISO 19101] 

ผังเคารางการประยุกต (application schema) (4.2) 
ผังเคารางเชิงมโนทัศนสําหรับแสดงขอมูลที่ตองการนําไปใชในการประยุกตเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่อง [ISO 19101] 

ขอบเขต (boundary) (4.4) 
เซตที่ใชแสดงเขตจํากัดของเอนทิตี 

หมายเหตุ โดยทั่วไป ขอบเขตถูกใชในบริบทของเรขาคณิต ณ ที่นั้น เซต คือ การรวบรวมของจุดตางๆ หรือ
การรวบรวมของวัตถุตางๆ ซึ่งแสดงแทนจุดเหลานั้น  ในสาขาวิชาอื่น ขอบเขตถูกใชเชิงอุปมาอุปมัย เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงระหวางเอนทิตีและสวนที่เหลือของโดเมนของการบรรยายของเอนทิตี 

รูปลักษณ (feature) (4.39) 
การกําหนดสาระสําคัญ (ภาวะนามธรรม) ของสิ่งที่ปรากฏบนโลกจริง [ISO 19101] 

หมายเหตุ รูปลักษณอาจปรากฏในรูปของประเภท (type) หรือการอินสแตนส (instance)  ประเภทรูปลักษณ
หรือการอินสแตนสรูปลักษณควรถูกใชเมื่อรูปลักษณมีความหมายอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 
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ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณ (feature attribute) (4.40) 
คุณลักษณะของรูปลักษณ  [ISO 19101] 

หมายเหตุ ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณประกอบดวย ช่ือ (name) ประเภทขอมูล (data type) และคาของโดเมน 
(value domain) ที่เช่ือมสัมพันธกับรูปลักษณ  ขอมูลอรรถาธิบายรูปลักษณสําหรับการอินสแตนสรูปลักษณ 
(feature instance) มีคาขอมูลอรรถาธิบายที่ไดรับมาจากคาของโดเมนดวย 

สารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information) (4.42)  
สารสนเทศเกี่ยวกับส่ิงที่ปรากฏโดยปริยายหรือโดยชัดแจงที่เชื่อมสัมพันธกับตําแหนงที่สัมพัทธกับ
โลก  [ISO 19101] 

วัตถุเชิงพืน้ท่ี (spatial object) (4.69) 
วัตถุที่ถูกใชสําหรับแสดงคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของรูปลักษณ 

ตัวปฏบิัติการเชิงพืน้ท่ี (spatial operator) (4.70) 
ฟงกชันหรือกระบวนงานที่มีพารามิเตอรเชิงพื้นที่อยางนอยหนึ่งพารามิเตอรในโดเมนหรือพิสัยของ
พารามิเตอร 

หมายเหตุ การปฏิบัติการใน UML ใดๆ เกี่ยวกับวัตถุเชิงพื้นที่ควรถูกจําแนกในลักษณะของตัวปฏิบัติการ 
เชิงพื้นที่ในลักษณะเดียวกันกับตัวปฏิบัติการสืบคน (query operators) ดังอธิบายไวในมาตรา 8 ของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้  

B.3 การรวบรวมและคําศัพทท่ีเก่ียวของ (Collections and related terms)  

เซต (set) (4.65) 
การรวบรวมที่ไมมีการเรียงลําดับของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ที่ไมมีรายการซ้ํา 

ลําดับ (sequence) (4.64) 
การรวบรวมที่ถูกเรียงลําดับอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ซ่ึงอาจซ้ํากันได 

หมายเหตุ ในทางตรรกศาสตร ลําดับเปนเซตของคาคู <item, offset> วากยสัมพันธของ LISP ที่มีการกําหนด
เขต (delimits) ลําดับดวยเครื่องหมายวงเล็บและแยกสมาชิกในลําดับดวยเครื่องหมายจุลภาค ถูกนํามาใชใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้  
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แบ็ก (bag) (4.3) 
การรวบรวมที่ไมมีการเรียงลําดับ ที่มีอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) ซ่ึงอาจจะซ้ํา
กันได 

หมายเหตุ ตามหลักตรรกศาสตร แบ็ก (bag) คือ เซตของคาคู  <item, count> 

ลําดับเชิงวงกลม(circular sequence) (4.6) 
ลําดับซ่ึงไมมีการเริ่มตนทางตรรกศาสตรและสมมูลกับการเลื่อนเปนวงกลมใดๆ ของตัวมันเอง 
ดังนั้น รายการสุดทายในลําดับถูกพิจารณากอนรายการลําดับแรกในลําดับ 

ระเบียน (record) (4.62) 
การรวบรวมชื่อเรียกอยางจํากัดของรายการที่เกี่ยวของ (วัตถุหรือคา) 

หมายเหตุ ในทางตรรกศาสตร ระเบียนเปนเซตของคาคู <name, item> 

โดเมน (domain) (4.32) 
เซตที่ถูกกําหนดไวแลวอยางดี  [ISO/TS 19103] 

หมายเหตุ โดเมนถูกใชเพื่อกําหนดเขตและพิสัยของตัวปฏิบัติการและฟงกชันตางๆ 

ฟงกชนั (function) (4.41) 
กฎขอบังคับที่เชื่อมสัมพันธกับแตละสมาชิกจากโดเมน (แหลงขอมูล หรือโดเมนของฟงกชัน) กับ
สมาชิกที่มีเอกลักษณในโดเมนอื่น (เปาหมาย โดเมนรวม หรือพิสัย) 

B.4 คําศัพทแบบจาํลอง (Modelling terms)  

คลาส (class) (4.7) 
การอธิบายของเซตของวัตถุตางๆ ซ่ึงมีการใชขอมูลอรรถาธิบาย (attribute) การปฏิบัติการ 
(operations) วิธีการ (methods) ความสัมพันธ (relationships) และอรรถศาสตร (semantics) ที่
เหมือนกันรวมกัน [ISO/TS 19103] 

หมายเหตุ คลาสอาจใชเซตของอินเตอรเฟสเพื่อระบุการรวบรวมของการปฏิบัติการตางๆ ที่มีการกําหนด
สภาพแวดลอมของคลาส คลาสถูกนํามาใชครั้งแรกในวิถีทางนี้ในทฤษฏีทั่วไปของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(object oriented programming) และตอมาถูกนํามาใชในความหมายที่เหมือนกันใน UML 
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วัตถุ (object) (4.59) 
เอนทิตี (entity) ที่มีขอบเขตที่ถูกกําหนดอยางชัดเจนและเปนเอกลักษณ (identity) ซ่ึงหอหุมสถานะ 
(state) และพฤติกรรม (behaviour) [UML Semantics [19]] 

หมายเหตุ คําศัพทนี้ถูกใชครั้งแรกในวิถีทางนี้ในทฤษฎีทั่วไปของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object oriented 
programming) และตอมาถูกนํามาใชในความหมายที่เหมือนกันใน UML วัตถุคือ การอินสแตนส (instance) ของ
คลาส  ขอมูลอรรถาธิบายและความสัมพันธแสดงถึงสถานะ  การปฏิบัติการ วิธีการ และสถานะของกลไกแสดงถึง
พฤติกรรม 

การอินสเตนส (instance) (4.53) 
วัตถุซ่ึงทําใหปรากฏเปนจริงจากคลาส 

ความสามารถของการแทนที่แบบสมบูรณ (strong substitutability) (4.73) 
ความสามารถของการอินสแตนส (instance) ใดๆ ของคลาสที่คือ ผูสืบสกุล (descendant) ภายใต 
การสืบทอด (inheritance) หรือการปรากฏเปนรูปของคลาส ประเภทหรืออินเตอรเฟสอ่ืน ซ่ึงถูกใช
แทนที่การอินสแตนสของบรรพบุรุษ (ancestor) ของคลาสในบริบทใดๆ 

หมายเหตุ รูปแบบของความสามารถของการแทนที่แบบไมสมบูรณ (weak substitutability) ทําใหเกิดขอจํากัด 
(restrictions) ที่หลากหลายเกี่ยวกับบริบทของการแทนที่ซึ่งบอกเปนนัย 

B.5 คําศัพทการกําหนดตําแหนง (Positioning terms)  

ตําแหนงทิศทาง (direct position) (4.26) 
ตําแหนงที่ถูกอธิบายโดยใชเซตเดี่ยวของพิกัดภายในระบบพิกัดอางอิง 

พิกัด (coordinate) (4.19) 
คาของชุดลําดับของตัวเลขจํานวน N ที่ใชระบุตําแหนงของจุดในปริภูมิ N มิติ [ISO 19111] 

หมายเหตุ ในระบบพิกัดอางอิง คาพิกัดตองมีคุณสมบัติตามหนวยวัด 

ระบบพิกัดอางอิง (coordinate reference system) (4.21) 
ระบบพิกัดที่สัมพันธกับโลกจริงโดยอาศัยระดับอางอิง (datum) [ISO 19111] 

ระบบพิกัด (coordinate system) (4.22) 
เซตของกฎขอบังคับทางคณติศาสตรสําหรับการระบุวิธีการกําหนดพิกัดใหกับจุด [ISO 19111] 
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มิติของพิกัด (coordinate dimension) (4.20) 
จํานวนของการวัดหรือจํานวนของแกนที่ตองการเพื่ออธิบายตําแหนงในระบบพิกัด 

B.6 คําศัพททางเรขาคณติ (Geometric terms) 

B.6.1 มโนทัศนทางเรขาคณติแบบทั่วไป (General geometric concept) 

รูปเรขาคณติแบบเวกเตอร(vector geometry) (4.86) 
การแสดงผลของรูปเรขาคณิตโดยการใชรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเชิงอนุมาน 

การคํานวณทางเรขาคณติ (computational geometry) (4.13) 
การดําเนินการและการคํานวณที่มีการแสดงผลทางเรขาคณิตสําหรับการทําใหเกิดผลของการ
ปฏิบัติการทางเรขาคณิต 

ตัวอยาง การปฏิบัติการของการคํานวณทางเรขาคณิตรวมการทดสอบสําหรับการเปนเซตยอยทางเรขาคณิต 
(geometric inclusion) หรืออินเตอรเซกชันทางเรขาคณิต (geometric intersection)  การคํานวณ 
เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hulls) หรือบัฟเฟอรโซน (buffer zones) หรือการคํานวณหาระยะทางที่สั้นที่สุด
ระหวางวัตถุทางเรขาคณิต 

เซตทางเรขาคณิต (geometric set) (4.50) 
เซตของตําแหนงทิศทางตางๆ  

หมายเหตุ ในกรณีสวนใหญ เซตทางเรขาคณิตเปนแบบอนันต 

เซตคอนเวกซ (convex set) (4.18) 
เซตทางเรขาคณิตในที่ซ่ึงตําแหนงทิศทางใดๆ บนเซกเมนตของเสนตรงมีการเชื่อมโยงของ 2 

ตําแหนงทิศทางใดๆ ในเซตทางเรขาคณิต ที่ถูกประกอบอยูในเซตทางเรขาคณิตดวย [Dictionary of 

Computing [7]] 

หมายเหตุ เซตคอนเวกซเปน “การเชื่อมตอกันแบบงาย” โดยหมายความวา เซตคอนเวกซไมมีรูโหวภายใน 

และโดยปกติสามารถพิจารณาทางโทโปโลยีวาสมสัณฐานกับรูปบอลแบบยุคลิด (Euclidean ball) ในมิติที่

เหมาะสม ดังนั้น พ้ืนผิวของทรงกลมสามารถถูกพิจารณาใหเปนคอนเวกซทางภูมิมาตรศาสตร (geodesically 

convex) 
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เปลือกหุมคอนเวกซ (convex hull) (4.17) 
เซตคอนเวกซที่เล็กที่สุดลอมกรอบวัตถุทางเรขาคณิตที่กําหนด [Dictionary of Computing [7]] 

หมายเหตุ “เล็กที่สุด” คือ ขนาดเล็กที่สุดทางทฤษฎีของเซต ซึ่งไมบงช้ีถึงการวัด (measurement) คํานิยาม
เปลือกหุมคอนเวกซสามารถนิยามใหมไดวา “อินเตอรเซกชันของเซตคอนเวกซทั้งหมดที่ประกอบเปนวัตถุทาง
เรขาคณิต” 

บริเวณใกลเคียง (neighbourhood) (4.57) 
เซตทางเรขาคณิตประกอบดวยตําแหนงทิศทางที่ถูกระบุในพื้นท่ีภายในของเซตทางเรขาคณิต และ
ประกอบดวยตําแหนงทิศทางทั้งหมดภายในระยะทางที่ถูกระบุของตําแหนงทิศทางที่ถูกระบุ 

มิติทางเรขาคณิต (geometric dimension) (4.46) 
ตัวเลข n ที่มีขนาดใหญที่สุด ซ่ึงแตละตําแหนงทิศทางในเซตทางเรขาคณิตสามารถถูกเชื่อมสัมพันธ
กับเซตยอยที่มีตําแหนงทิศทางในพื้นท่ีภายในของเซตยอย และคลายคลึงกัน (สมสัณฐาน) กับ Rn 
ในปริภูมิแบบยุคลิคที่มี n มิติ 

หมายเหตุ เสนโคงมีมิติทางเรขาคณิต 1 มิติ เพราะเสนโคงเปนภาพแบบตอเนื่องของสวนของเสนจริง พ้ืนผิว
ไมสามารถถูกทําแผนที่กับ R2 ในทั้งหมดของพื้นผิว แตสามารถทําแผนที่โดยรอบแตละตําแหนงของจุด โดยพื้นที่
ขางเคียงขนาดเล็กสามารถถูกพบซึ่งคลายคลึงกับพื้นที่ภายในของหนวยวงกลมใน R2 (ภายใตฟงกช่ัน
แบบตอเนื่อง) และดังนั้นจึงเปน 2 มิติ  ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ แผนปะของพื้นผิวสวนใหญ (การอินสแตนส
ของคลาส GM_SurfacePatch) ถูกทําแผนที่กับบางสวนของ R2 โดยอาศัยกลไกการประมาณคาในชวงที่กําหนดขึ้น
ใหกับพื้นผิว 

B.6.2 วัตถุทางเรขาคณิต (Geometric objects) 

B.6.2.1 มโนทัศนแบบทั่วไป (General concept) 

วัตถุทางเรขาคณิต (geometric object) (4.47) 
วัตถุเชิงพื้นท่ีซ่ึงถูกแสดงโดยเซตทางเรขาคณิต 

หมายเหตุ วัตถุทางเรขาคณิตประกอบดวยรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต การรวบรวมรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 
หรือรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตที่ถูกกําหนดในรูปของเอนทิตีเดี่ยว  วัตถุทางเรขาคณิตอาจเปนการแสดงผลเชิงพื้นที่
ของวัตถุ เชน รูปลักษณหรือสวนที่สําคัญของรูปลักษณ 
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ขอบเขตทางเรขาคณติ (geometric boundary) (4.44) 
ขอบเขตที่ถูกแสดงโดยเซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของมิติทางเรขาคณิตที่เล็กกวา ซ่ึงจํากัด
อาณาเขตของวัตถุทางเรขาคณิต 

วงรอบ (cycle) (4.25) 

〈เรขาคณิต〉 วัตถุเชิงพืน้ท่ีท่ีไมมีขอบเขต 

หมายเหตุ วงรอบถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบทางขอบเขต (ดูรายละเอียด เชลล (shell) และวงแหวน (ring) 
ประกอบ) วงรอบไมมีขอบเขตเพราะวงรอบปดลอมตัวเอง แตวงรอบถูกลอมรอบดวยขอบเขต (เชน วงรอบไมมี
ขอบเขตแบบอนันต) ตัวอยางเชน วงรอบหรือทรงกลมไมมีขอบเขตแตถูกลอมรอบโดยขอบเขต 

พื้นท่ีภายใน (interior) (4.54) 
เซตของตําแหนงทิศทางทั้งหมดที่อยูบนวัตถุทางเรขาคณิต แตไมอยูบนขอบเขตของวัตถุ 

หมายเหตุ พื้นท่ีภายในของวัตถุทางโทโปโลยี  เปนภาพสาทิสสัณฐานของพื้นที่ภายในของวัตถุของ 
การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของวัตถุใดๆ  สิ่งนี้ไมถูกรวมไวในรูปของนิยามเพราะพื้นที่ภายในเปนไปตาม
ทฤษฎีบทของโทโปโลยี 

พื้นท่ีภายนอก (exterior) (4.37) 
ความแตกตางระหวางเอกภพ (universe) และพื้นท่ีปดคลุม (closure) 

หมายเหตุ มโนทัศนของพื้นที่ภายนอกสามารถประยุกตไดทั้งรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีและรูปเชิงซอนทาง
เรขาคณิต 

พื้นท่ีปดคลุม (closure) (4.8) 
ยูเนียนของพื้นท่ีภายใน (Interior) และขอบเขต (boundary) ของวัตถุทางโทโปโลยี หรือวัตถุทาง
เรขาคณิต 

แบบงาย(simple) (4.67) 
คุณสมบัติของวัตถุทางเรขาคณิตที่พื้นท่ีภายในของวัตถุมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง (isotropic) 
(ทุกจุดมีบริเวณขางเคียงแบบสมสัณฐาน) และฉะนั้น ในบริเวณเฉพาะถิ่นทุกทิศทางสมสัณฐานกับ
เซตยอยแบบเปดของปริภูมิพิกัดแบบยุคลิด (Euclidean coordinate space) ของมิติที่เหมาะสม 

หมายเหตุ สิ่งนี้บงช้ีวาไมมีตําแหนงทิศทางในพื้นที่ภายในเกี่ยวของในการอินเตอรเซกชันตัวเองของสิ่งใดๆ 
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เชื่อมตอกัน (connected) (4.15) 
คุณสมบัติของวัตถุทางเรขาคณิตที่บงบอกวา สองตําแหนงทิศทางใดๆ บนวัตถุสามารถถูกวางบน
เสนโคงที่คงอยูทั้งหมดภายในวัตถุ 

หมายเหตุ วัตถุทางโทโปโลยีถูกเชื่อมตอกัน ก็ตอเมื่อ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของวัตถุทั้งหมดถูก
เช่ือมตอกัน เรื่องนี้ไมถูกรวมในลักษณะของคํานิยามเพราะวัตถุทางโทโปโลยี ดําเนินการตามทฤษฏีบทของ 
โทโปโลยี (theorem of topology) 

บัฟเฟอร (buffer) (4.5)  
วัตถุทางเรขาคณิตซ่ึงประกอบดวยตําแหนงทิศทางทั้งหมดของระยะทางจากวัตถุทางเรขาคณิตที่ถูก
ระบุนอยกวาหรือเทากับระยะทางที่ถูกกําหนด 

การรวมทางเรขาคณติ (geometric aggregate) (4.43) 
การรวบรวมของวัตถุทางเรขาคณิตที่ไมมีโครงสรางภายใน 

ขอบเขตทางเรขาคณติ (geometric boundary) (4.44) 
ขอบเขตที่ถูกแสดงโดยเซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของมิติทางเรขาคณิตที่เล็กกวา ซ่ึงจํากัด
อาณาเขตของวัตถุทางเรขาคณิต 
B.6.2.2 รูปปฐมฐานทางเรขาคณติและคําศัพทท่ีเก่ียวของ  
 (Geometric primitives and related terms) 

รูปปฐมฐานทางเรขาคณติ (geometric primitive) (4.48) 
วัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกแสดงโดยสมาชิกของปริภูมิที่เปนเชิงเดี่ยว เชื่อมตอกัน และเปนเอกพันธ 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเปนวัตถุที่ไมสามารถแยกสวนไดที่แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับโครงแบบ 
(configuration) ทางเรขาคณิต รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตประกอบดวย จุด (points) เสนโคง (curves) พื้นผิว 
(surfaces) และรูปทรงตัน (solids) 

จุด (point) (4.61) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 0 มิติ สําหรับใชแสดงตําแหนง 

หมายเหตุ ขอบเขตของจุดเปนเซตวาง (empty set) 
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เสนโคง (curve) (4.23) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 1 มิติ สําหรับใชแสดงภาพตอเนื่องของเสน 

หมายเหตุ ขอบเขตของเสนโคงคือ เซตของจุดระหวางจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเสนโคง  ถาเสนโคงเปน
วงกลม จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเปนจุดเดียวกัน และเสนโคง (ถาโทโปโลยีถูกปด) ถูกพิจารณาใหไมมีขอบเขต   
จุดลําดับแรกถูกเรียกวาจุดเร่ิมตน (start point) และจุดลําดับสุดทายถูกเรียกวาจุดสิ้นสุด (end point)   
การเชื่อมตอกัน (Connectivity) ของเสนโคงถูกรับประกันโดยอนุมาตรา “ภาพตอเนื่องของเสน”  ทฤษฏีบททาง 
โทโปโลยีกลาววา ภาพตอเนื่องของเซตที่ถูกเชื่อมตอกัน จะเชื่อมตอกัน 

จุดเริ่มตน (start point) (4.72) 
จุดลําดับแรกของเสนโคง 

จุดสิ้นสุด (end point) (4.36) 
จุดสุดทายของเสนโคง 

เซกเมนตของเสนโคง (curve segment) (4.24) 
วัตถุทางเรขาคณิต 1 มิติ ที่ถูกใชเพื่อแสดงองคประกอบแบบตอเนื่องของเสนโคงโดยอาศัย 
การประมาณคาในชวงแบบเอกพันธุและวิธีการนิยาม 

หมายเหตุ เซตทางเรขาคณิตซึ่งถูกแสดงโดยเซกเมนตของเสนโคงเดี่ยวสมมูลกับเสนโคง 

วงแหวน (ring) (4.63) 
เสนโคงแบบงายซ่ึงเปนวงรอบ (cycle) 

หมายเหตุ วงแหวนถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบของขอบเขตของพื้นผิวในระบบพิกัดแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

พื้นผิว (surface) (4.75) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 2 มิติ สําหรับบริเวณเฉพาะถิ่นถูกแสดงภาพตอเนื่องของบริเวณของ
ระนาบ 

หมายเหตุ ขอบเขตของพื้นผิวคือ เซตของเสนโคงที่ถูกปดคลุมและถูกกําหนดทิศทางที่ลากเสนเขตจํากัดของ
พื้นผิว  พื้นผิวซึ่งเปนสมสัณฐานกับรูปทรงกลม หรือกับรูปทรงหวงยาง n รูป (n-torus) (โทโปโลยีของ 
รูปทรงกลมที่มี n “handles”) ไมมีขอบเขต  พ้ืนผิวดังกลาวถูกเรียกวา วงรอบ (cycles) 
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แผนปะของพืน้ผิว (surface patch) (4.76) 
วัตถุทางเรขาคณิตท่ีเชื่อมติดกันที่มี 2 มิติ ถูกใชแสดงสวนตอเนื่องของพื้นผิวโดยอาศัย 
การประมาณคาในชวงแบบเอกพันธและวิธีการนิยาม 

เชลล (shell) (4.66) 
พื้นผิวแบบงายซ่ึงเปนวงรอบ 

หมายเหตุ เชลลถูกใชเพื่ออธิบายองคประกอบของขอบเขตของรูปทรงตันในระบบพิกัด 3 มิติ 

รูปทรงตนั (solid) (4.68) 
รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มี 3 มิติ ที่ใชแสดงภาพแบบตอเนื่องของบริเวณปริภูมิแบบยุคลิด 
(Euclidean) 3 มิติ 

หมายเหตุ ในบริเวณเฉพาะถิ่น รูปทรงตันสามารถปรากฏเปนรูปไดในลักษณะของเซตพารามิเตอร 3 ชุดของ
ตําแหนงทิศทาง  ขอบเขตของรูปทรงตันเปนเซตของพื้นผิวที่ถูกปดคลุมและกําหนดทิศทางซึ่งประกอบเปน 
เขตจํากัดของรูปทรงตัน 

B.6.2.3 รูปเชิงซอนทางเรขาคณติ (Geometric complexes) 

รูปเชิงซอนทางเรขาคณติ (geometric complex) (4.45) 
เซตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่ไมตอเนื่อง ที่ขอบเขตของแตละรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต
สามารถแสดงในลักษณะของยูเนียน (union) ของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตอ่ืน ของมิติที่เล็กกวา
ภายในเซตเดียวกัน 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตในเซตเปนแบบไมตอเนื่องในความหมายคือ ไมมีตําแหนงทิศทางเปน
พื้นที่ภายใน (interior) ที่มากกวารูปปฐมฐานทางเรขาคณิต  เซตถูกปดภายใตการปฏิบัติการ “boundary”  
(การปฏิบัติการทางขอบเขต) โดยความหมายคือ สําหรับแตละสมาชิกในรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตจะมี 
การรวบรวมรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต (รวมทั้งรูปเชิงซอนทางเรขาคณิต) ซึ่งแสดงขอบเขตของสมาชิกนั้น   
ขอควรระลึก คือ ขอบเขตของจุด (ประเภทของวัตถุรูปปฐมฐานที่มีเพียง 0 มิติ ในเรขาคณิต) เปนเซตวาง  ดังนั้น 
ถารูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่มีมิติใหญที่สุดเปนรูปทรงตัน (3 มิติ) การประกอบ (composition) ของตัวปฏิบัติการ 
“boundary”  ในคํานิยามนี้สิ้นสุดลง หลังจากดําเนินการครบ 3 ขั้นตอน  สิ่งนี้เปนกรณีเดียวกันกับตัวปฏิบัติการ 
“boundary” ของวัตถุใดๆ ที่เปนวงรอบ (cycle) 
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รูปเชิงซอนยอย (subcomplex) (4.74) 
รูปเชิงซอน โดยทั้งหมดของสมาชิกของรูปเชิงซอนอยูในรูปเชิงซอนที่ใหญกวาดวย 

หมายเหตุ เนื่องจากคํานิยามของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีตองการเพียงอยาง
เดียวคือ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีถูกปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary” 
เซตของรูปปฐมฐานใดๆ ของมิติจําเพาะและมิติที่ตํ่ากวาเปนรูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนเริ่มตนที่ใหญกวา
เสมอ  ดังนั้น รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเชิงระนาบแบบสมบูรณใดๆ ประกอบดวยกราฟของจุดตอ-เสนขอบใน
ลักษณะของรูปเชิงซอนยอย 

เสนโคงประกอบ (composite curve) (4.10) 
ลําดับของเสนโคงที่แตละสวนของเสนโคง (ยกเวนเสนโคงแรก) เร่ิมตน ณ จุดส้ินสุด (end point) 
ของเสนโคงกอนหนาตามลําดับ 

หมายเหตุ  เสนโคงประกอบมีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนเสนโคง โดยจัดเก็บในรูปของเซตของตําแหนงทิศทาง  

รูปทรงตนัประกอบ (composite solid) (4.11) 
เซตที่เชื่อมตอกันของรูปทรงตันที่อยูประชิดกันจากรูปทรงตันหนึ่งไปยังอีกรูปทรงตันหนึ่งโดย
อาศัยพื้นผิวของขอบเขตรวมกัน  

หมายเหตุ รูปทรงตันประกอบมีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนรูปทรงตัน โดยจัดเก็บในรูปของเซตของตําแหนง
ทิศทาง 

พื้นผิวประกอบ (composite surface) (4.12) 
เซตที่เชื่อมตอกันของพื้นผิวที่อยูประชิดกันจากพื้นผิวหนึ่งไปอีกพื้นผิวหนึ่งโดยอาศัยเสนโคงของ
ขอบเขตรวมกัน  

หมายเหตุ พื้นผิวประกอบมีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนพื้นผิว โดยจัดเก็บในรูปของเซตของตําแหนงทิศทาง 

B.7 คําศัพททางโทโปโลยี (Topological terms) 

B.7.1 มโนทัศนทางโทโปโลยี (Topological concepts) 

การคํานวณทางโทโปโลยี (computational topology) (4.14) 
มโนทัศน โครงสรางและพีชคณิตทางโทโปโลยีที่ชวยเหลือ ปรับปรุง หรือกําหนดการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับวัตถุทางโทโปโลยี โดยปกติถูกดําเนินการภายใตการคํานวณทางเรขาคณิต 
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B.7.2 วัตถุทางโทโปโลยี (Topological objects) 

B.7.2.1 มโนทัศนแบบทั่วไป (General concepts) 

โทโปโลยีของขอบเขต (topological boundary) (4.77) 
ขอบเขตที่ถูกแสดงโดยเซตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกกําหนดทิศทางของมิติทางโทโปโลยี
ที่นอยกวาซึ่งจํากัดอาณาเขตของวัตถุทางโทโปโลยี  

หมายเหตุ ขอบเขตของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีสมนัยกับขอบเขตของการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของ
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 

รูปเชิงซอนทางโทโปโลยี (topological complex) (4.78) 
การรวบรวมของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary”  

หมายเหตุ การปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary” หมายถึง ถารูปปฐมฐานทางโทโปโลยีอยูใน 
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีแลว ขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของวัตถุอยูในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีดวย 

วัตถุทางโทโปโลยี (topological object) (4.81) 
วัตถุเชิงพื้นท่ีที่ใชแสดงคุณลักษณะเชิงพื้นที่ซ่ึงไมมีการแปรเปลี่ยนภายใตการแปลงรูปอยางตอเนื่อง 
(continuous transformations) 

หมายเหตุ วัตถุทางโทโปโลยี เปนรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี เปนการรวบรวมรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี หรือ
เปนรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 

ขอบเขตรวม (coboundary) (4.9) 
เซตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของมิติของโทโปโลยีที่สูงกวาที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับวัตถุทาง 
โทโปโลยี เฉพาะ นั่นคือ วัตถุทางโทโปโลยี นี้อยูในแตละขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 

หมายเหตุ ถาจุดตอ (node) อยูบนขอบเขตของเสนขอบ (edge) เสนขอบนั้นอยูบนขอบเขตรวมของจุดตอนั้น  
พารามิเตอรการกําหนดทิศทางใดๆ ที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับหนึ่งความสัมพันธจากหลายความสัมพันธควร 
เช่ือมสัมพันธกับความสัมพันธอื่นๆ ดวย ดังนั้น ถาจุดตอเปนจุดตอสิ้นสุดของเสนขอบ (ถูกกําหนดใหเปน
จุดสิ้นสุดของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับเชิงบวก) แลว การกําหนดทิศทางเชิงบวกของจุดตอ (ถูกกําหนดใหเปน 
จุดตอที่มีทิศทางกํากับเชิงบวก) ควรมีเสนขอบอยูบนขอบเขตรวมของจุดตอ ดูรายละเอียดภาพที่ 35 
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มิติทางโทโปโลยี (topological dimension) (4.79) 
จํานวนนอยสุดของตัวแปรอิสระที่จําเปนตองใชเพื่อแยกความแตกตางของตําแหนงทิศทางใกลเคียง
ภายในวัตถุทางเรขาคณิตออกจากกัน 

หมายเหตุ โดยปกติ  ตัวแปรอิสระที่กลาวถึงขางตนสามารถพิจารณาในรูปของระบบพิกัดเฉพาะถิ่น   
ในปริภูมิพิกัด 3 มิติ ระนาบสามารถเขียนในรูปของสมการ P(u, v) = A + uX + vY โดยที่ u และ v เปนจํานวนจริง 
และ A เปนจุดใดๆ บนระนาบ และ X และ Y คือ 2 เวกเตอรแทนเจนตกับระนาบ  เนื่องจากตําแหนงบนระนาบ
สามารถแบงแยกความแตกตางโดยคา u และ v (ในที่นี้คือเอกภพ) ระนาบเปน 2 มิติและ (u, v) เปนระบบพิกัดของ
จุดบนระนาบ   โดยทั่ วไป  บนพื้นผิวตนแบบ  สิ่ งนี้ ไมสามารถถูกดํ า เนินการในเอกภพได   ถา เรานํา 
ระนาบแทนเจนตกับพื้นผิว และถายทอดจุดบนพื้นผิวลงบนระนาบนี้ โดยปกติ เราจะไดรับสมสัณฐานเฉพาะถิ่น
สําหรับบริเวณใกลเคียงเล็กนอยของภาวะสัมผัสของจุด  ระบบ “พิกัดเฉพาะถิ่น” สําหรับพื้นผิวรากฐานนี้เพียงพอ
สําหรับสรางพื้นผิวในลักษณะของวัตถุทางโทโปโลยีที่มี 2 มิติ 

เนื่องจากมาตรฐานสากลฉบับนี้เกี่ยวของเฉพาะพิกัดเชิงพื้นที่ วัตถุที่มี 3 มิติใดๆ สามารถใชพิกัดเพื่อสรางมิติทาง
โทโปโลยีของวัตถุ  ในแบบจําลอง 4 มิติ (เชิงพื้นที่-เวลา) ปริภูมิแทนเจนตมีบทบาทสําคัญในการสรางมิติทาง 
โทโปโลยีของวตัถุไดสูงสุด 3 มิติ 

B.7.2.2 รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีและคําศัพทท่ีเก่ียวของ  
 (Topological primitives and related terms) 

รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี (topological primitive) (4.82) 
วัตถุทางโทโปโลยี ที่แสดงเชิงเดี่ยวและสมาชิกไมสามารถแยกเปนสวนยอยได 

หมายเหตุ รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีสมนัยกับพื้นที่ภายในของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตของการปรากฏเปน
รูปทางเรขาคณิตที่มีมิติเหมือนกัน 

จุดตอ (node) (4.58) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มี 0 มิติ 

หมายเหตุ ขอบเขตของจุดตอคือ เซตวาง (empty set) 

จุดตอท่ีเชื่อมตอกัน (connected node) (4.16) 
จุดตอที่เร่ิมตนหรือส้ินสุดของหนึ่งเสนขอบหรือหลายเสนขอบ (edges) 

จุดตอเอกเทศ (isolated node)(4.55) 
จุดตอที่ไมสัมพันธกับเสนขอบใดๆ 
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จุดตอเร่ิมตน (start node) (4.71) 
จุดตอในขอบเขตของเสนขอบที่สอดคลองกับจุดเริ่มตนของเสนขอบนั้น ในลักษณะของเสนโคงใน
การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตอยางสมเหตุสมผลของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ซ่ึงเสนขอบถูกใช
ในรูปเชิงซอน 

จุดตอสิ้นสุด (end node) (4.35) 
จุดตอในขอบเขตของเสนขอบที่สอดคลองกับจุดสิ้นสุด (end point) ของเสนขอบนั้น ในลักษณะ
ของเสนโคงในการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตอยางสมเหตุสมผลของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีซ่ึง
เสนขอบถูกใชในรูปเชิงซอน 

เสนขอบ (edge) (4.33) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 1 มิติ 

หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของเสนขอบคือ เสนโคง  ขอบเขตของเสนขอบเปนเซตของจุดตอ
หนึ่งจุดหรือสองจุดตอที่ถูกเชื่อมสัมพันธกับเสนขอบภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี 

ผิวหนา (face) (4.38) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยี 2 มิติ 

หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของผิวหนา (face) คือ พื้นผิว (surface)  ขอบเขตของผิวหนาเปน
เซตของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเดียวกัน ซึ่งถูกเชื่อมสัมพันธกับผิวหนา 
ผานความสัมพันธของขอบเขต  ผิวหนาเหลานี้สามารถถูกจัดการในรูปของวงแหวน (rings) 

รูปทรงตนัทางโทโปโลย ี(topological solid) (4.83) 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่มี 3 มิติ 

หมายเหตุ ขอบเขตของรูปทรงตันทางโทโปโลยีประกอบดวยเซตของผิวหนาที่มีทิศทางกํากับ 

B.7.2.3 รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีและคําศัพทท่ีเก่ียวของ (Topological complexes and related 
terms) 

รูปเชิงซอนทางโทโปโลย(ีtopological complex) (4.78) 
การรวบรวมของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary”  
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หมายเหตุ การปดคลุมภายใตการปฏิบัติการ “boundary” หมายถึง ถารูปปฐมฐานทางโทโปโลยีอยูใน 
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีแลว ขอบเขตของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของวัตถุอยูในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีดวย 

ผิวหนาเอกภพ (universal face)(4.84) 
ผิวหนาที่ไมมีขอบเขตลอมรอบในรูปเชิงซอน 2 มิติ 

หมายเหตุ โดยทั่วไป ผิวหนาเอกภพไมใชสวนหนึ่งสวนใดของของรูปลักษณใดๆ และถูกนํามาใชเพื่อแสดง
สวนที่ไมมีขอบเขตลอมรอบของเซตขอมูล โดยปกติขอบเขตพื้นที่ภายในของผิวหนาเอกภพ (ผิวหนาเอกภพไมมี
ขอบเขตพื้นที่ภายนอก) ควรพิจารณาใหเปนขอบเขตพื้นที่ภายนอกของแผนที่ซึ่งถูกแสดงโดยชุดขอมูล  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมมีกรณีศึกษาเปนพิเศษเกี่ยวกับผิวหนาเอกภพ แตในผังเคารางการประยุกตอาจพบกรณี
พิเศษที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ 

รูปทรงตนัเอกภพ (universal solid) (4.85) 
รูปทรงตันทางโทโปโลยีที่ไมมีขอบเขตลอมรอบในรูปเชิงซอน 3 มิติ 

หมายเหตุ รูปทรงตันเอกภพเปนคูฉบับของผิวหนาเอกภพ 3 มิติ และโดยปกติไมไดเปนสวนหน่ึงสวนใดของ
รูปลักษณใดๆ 

นิพจนของโทโปโลยี (topological expression) (4.80) 
การรวบรวมรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีที่ถูกกําหนดทิศทางซึ่งถูกปฏิบัติการ เชน สมการพหุนาม
หลายตัวแปร (multivariate polynomial) 

หมายเหตุ นิพจนทางโทโปโลยีถูกนํามาใชในการคํานวณทางคํานวณทางโทโปโลยีอยางมากมาย 

วัตถุทางโทโปโลยี ท่ีมีทิศทางกํากับ (directed topological object) (4.31) 
วัตถุทางโทโปโลยี ที่แสดงการเชื่อมสัมพันธทางตรรกศาสตรระหวางรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีและ
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 

จุดตอท่ีมีทิศทางกํากับ (directed node) (4.29) 
วัตถุทางโทโปโลยี ท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางจุดตอ (node) และจุดตอของ
การกําหนดทิศทางของวตัถุ 

หมายเหตุ จุดตอที่มีทิศทางกํากับถูกใชในความสัมพันธของขอบเขตรวมเพื่อคงสภาพการเชื่อมสัมพันธเชิง
พื้นที่ระหวางเสนขอบและจุดตอ  การกําหนดทิศทางของจุดตอสัมพันธกับเสนขอบ โดยใชเครื่องหมาย “ + ” 
สําหรับจุดตอสิ้นสุด (end node) และใชเครื่องหมาย “ - ” สําหรับจุดตอเริ่มตน (start node)  สิ่งนี้สอดคลองกับ 
สัญกรณของเวกเตอรของ “result = end - start” 
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เสนขอบที่มีทิศทางกํากับ (directed edge) (4.27) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางเสนขอบ (edge) และเสนขอบ
ของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ เสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งสอดคลองกับการกําหนดทิศทางของเสนขอบ มีคาการกําหนดทิศทาง
เปนบวก (+ orientation) ในทางตรงกันขาม เสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งตรงกันขามกับการกําหนดทิศทางของ 
เสนขอบ มีคาการกําหนดทิศทางเปนลบ (- orientation)  เสนขอบที่มีทิศทางกํากบัถูกใชในโทโปโลยีเพื่อแยก
ดานขวา(-) ออกจากดานซาย (+) ของเสนขอบเสนเดียวกัน และจุดตอเร่ิมตน (-) ออกจากจุดตอสิ้นสุด (+) ของ 
เสนขอบเสนเดียวกัน และในการคํานวณทางโทโปโลยีเพื่อแสดงมโนทัศนเหลานี้ 

ผิวหนาท่ีมีทิศทางกํากับ (directed face) (4.28) 
วัตถุทางโทโปโลยีท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางผิวหนา (face) และผิวหนาของ
การกําหนดทิศทางของวัตถุ 

หมายเหตุ การกําหนดทิศทางของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับซึ่งประกอบดวยขอบเขตของพื้นที่ภายนอก 
(exterior boundary) ของผิวหนาที่มีทิศทางกํากับจะมีคาเปนบวกจากทิศของเวกเตอรนี้ การกําหนดทิศทางของ
ผิวหนาที่มีทิศทางกํากับซึ่งลอมรอบรูปทรงตันทางโทโปโลยีจะชี้ออกจากรูปทรงตันทางโทโปโลยี  รูปทรงตัน
ประชิดจะใชการกําหนดทิศทางที่แตกตางกันสําหรับขอบเขตที่ใชรวมกันของรูปทรงตันประชิด ซึ่งสอดคลองกับ
การเลือกเขากลุมของการเชื่อมสัมพันธที่เหมือนกันระหวางผิวหนาประชิดและเสนขอบที่ใชรวมกันของผิวหนา  
ผิวหนาที่มีทิศทางกํากับถูกใชในความสัมพันธของขอบเขตรวม (coboundary) เพื่อคงสภาพการเชื่อมสัมพันธ 
เชิงพื้นที่ระหวางผิวหนาและเสนขอบ  

รูปทรงตันท่ีมีทิศทางกํากับ (directed solid) (4.30) 
วัตถุทางโทโปโลยี ท่ีมีทิศทางกํากับซ่ึงแสดงการเชื่อมสัมพันธระหวางรูปทรงตันทางโทโปโลยีและ
รูปทรงตันของการกําหนดทิศทางของวัตถุ 
หมายเหตุ รูปทรงตันที่ มี ทิ ศทางกํ ากั บถู ก ใช ในความสั มพันธ ของขอบ เขตร วม  เพื่ อคงสภาพ 
การเชื่อมสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวางผิวหนาและรูปทรงตันทางโทโปโลยี  การกําหนดทิศทางของรูปทรงตันสัมพันธ
กับผิวหนา โดยใชเครื่องหมาย “ + ” ถาพิจารณาทิศทางออกจากผิวหนาปกติ (upNormal) ไปทางดานนอก 
(outward) และใชเครื่องหมาย “ - ”  ถาพิจารณาทิศทางออกจากผิวหนาปกติ (upNormal) ไปทางดานใน (inward)  
สิ่งนี้สอดคลองกับมโนทัศนของ “ up = outward ” สําหรับพื้นผิวที่ลอมรอบรูปทรงตัน 

B.7.2.4 ประเภทของรปูเชิงซอนทางโทโปโลยี (Types of topological complexes) 

กราฟ (graph) (4.51) 
เซตของจุดตอ บางสวนของจุดตอถูกเชื่อมโยงดวยเสนขอบ 
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หมายเหตุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กราฟสามารถมีมากกวาหนึ่งเสนขอบที่เช่ือมโยงระหวาง 2 จุดตอ 
และกราฟสามารถมีเสนขอบที่มีจุดตอเดียวกัน ณ ทั้งสองจุดสิ้นสุด 

กราฟของจุดตอ-เสนขอบ (edge-node graph) (4.34) 
กราฟที่ถูกฝงตัวภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีประกอบดวยเสนขอบและจุดตอท่ีเชื่อมกันทั้งหมด
ภายในรูปเชิงซอนนั้น 

หมายเหตุ กราฟของจุดตอ-เสนขอบเปนรูปเชิงซอนยอยของรูปเชิงซอนภายในซึ่งกราฟของจุดตอ-เสนขอบ
ถูกฝงตัว 

รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีเชิงระนาบ (planar topological complex) (4.60) 
รูปเชิงซอนทางโทโปโลยีที่มีการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตที่สามารถถูกฝงตัว (embedded) ใน
ปริภูมิแบบยุคลิด (Euclidean) 2 มิติ  

B.8 การเชื่อมสัมพันธของรูปเชิงซอนทางเรขาคณิตและโทโปโลยี  
 (Relationship of geographic and topological complexes) 

สาทิสสัณฐาน (homomorphism) (4.52) 
ความสัมพันธระหวาง 2 โดเมน (เชน รูปเชิงซอน 2 รูป) ที่มีฟงกชันการรักษาโครงสราง (structure-
preserving functions) จากรูปทรงหนึ่งไปยังอีกรูปทรงหนึ่ง 

หมายเหตุ สาทิสสัณฐาน (homomorphism) จะแตกตางกับสมสัณฐาน (isomorphism) ตรงที่ไมตองการ
ฟงกชันแบบผกผัน (inverse function)  ในสมสัณฐานสิ่งสําคัญตองมี 2 สาทิสสัณฐานที่เปนการผกผันเชิงฟงกชัน
ซึ่งกันและกัน  ฟงกชันแบบตอเนื่อง (continuous functions) เปนโทโปโลยีของสาทิสสัณฐานเนื่องจากฟงกชัน
แบบตอเนื่องรักษา “คุณลักษณะทางโทโปโลยี” (“topological characteristics”)  การทําแผนที่ของรูปเชิงซอนทาง
โทโปโลยีกับการปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิตของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีรักษามโนทัศนของขอบเขตและ
ฉะนั้นจึงเปนสาทิสสัณฐาน 

สมสัณฐาน (isomorphism) (4.56) 
ความสัมพันธระหวาง 2 โดเมน (เชน รูปเชิงซอนสองรูป) ซ่ึงมีความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 ที่มี
ฟงกชันการรักษาโครงสราง (structure-preserving functions) จากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง 
และองคประกอบของ 2 ฟงกชัน โดยมีฟงกชันหนึ่งที่เปนฟงกชันเอกลักษณ (identity function) 
อยางสมนัยกัน 
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หมายเหตุ รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตเปนสมสัณฐานกับรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ถาสมาชิกของรูปเชิงซอนมี
ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 โดยรักษามิติและขอบเขตที่สมนัยระหวางกันและกัน 

การปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (geometric realization) (4.49) 
รูปเชิงซอนทางเรขาคณิตของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่เปนความสมนัยแบบ 1 ตอ 1 กับ 
รูปปฐมฐานทางโทโปโลยีของรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี ดังนั้น ความสัมพันธของขอบเขตใน 
รูปเชิงซอนทั้งสองมีความสอดคลองกัน 

หมายเหตุ การปรากฏเปนรูปดังกลาวของรูปปฐมฐานทางโทโปโลยีถูกพิจารณาเพื่อแสดงพื้นที่ภายใน 
(interiors) ของรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตที่สอดคลองกัน  สวนประกอบตางๆ (composites) ถูกปด 
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ภาคผนวก C (Annex C) 
(ภาคไมบงัคับ) (Informative)  

ตัวอยางของมโนทัศนของผงัเคารางเชิงพืน้ท่ี (Examples of spatial schema concepts) 

C.1 เรขาคณิต (Geometry) 

C.1.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ในที่นี้ ตัวอยางใชช่ือของประเภท (types) ในสวนภาคบังคับของเอกสารฉบับนี้ ราวกับวาชื่อของ
ประเภทสามารถอินสแตนสเปนคลาสได  ในขณะที่ ไมใชอรรถศาสตรของ UML ปกติสําหรับ
ประเภท (type) ส่ิงชวยจํานี้แสดงความจําเปนภายใตการแปลตีความหลากหลาย  ประการแรก 
มาตราของการไดตามมาตรฐานไมไดกําหนดวาประเภท (types) ในเอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้
ถูกรวมในผังเคารางประยุกต (application schema) แตคลาสในผังเคารางการประยุกตทําใหเกิดผล
จริงจากประเภทเหลานี้  ความตองการทางตรรกศาสตรไมตองการคลาสที่ถูกแสดงกระบวนการของ
การทําใหเกิดเปนวัตถุที่ถูกเรียกชื่อแตกตางจากมาตรฐานของประเภทและอินเตอรเฟส  ประการที่
สอง สมมุติวา ระบบออกแบบที่ใชชื่อปริภูมิตามระเบียบแบบแผนแบบสมบูรณ รายการในชื่อปริภูมิ
ที่แตกตางสามารถมีช่ือเฉพาะถิ่นที่เหมือนกัน  อีกนัยหนึ่ง ชื่อเฉพาะถิ่น ไมเปนเอกลักษณสากล  
ประการที่สาม ตัวอยางที่สมเหตุสมผลสําหรับคลาสที่ทําใหเกิดผลใดๆ ซ่ึงปรากฏเปนรูปของ
ประเภทที่ถูกจําแนก  การทําใหเกิดผลใดๆ (ผังเคารางการประยุกต) ตองมีแผนที่ผังเคาราง (schema 
map) ซ่ึงเชื่อมสัมพันธกับประเภทเหลานี้รวมกับคลาสที่ทําใหเกิดผล ซ่ึงปรากฏเปนรูปจริงของ
คลาส  การใชที่ถูกตองของแผนที่นั้นควรใหผลลัพธของวากยสัมพันธที่ถูกตอง 

โดยทั่วไป ส่ิงนี้สมเหตุสมผลเพื่อใชช่ือสามัญ (common names) สําหรับการระบุโดยอุปมา 
(“metaphorically identical”) แตในทางเทคนิค เอนทิตี (entities) ตางกัน  แบบจําลอง UML ในเอกสาร
มาตรฐานสากลฉบับนี้ กําหนดประเภทเชิงนามธรรม (abstract types) ผังเคารางการประยุกต (application 
schemas) กําหนดคลาสเชิงมโนทัศน (conceptual classes) ระบบซอฟทแวรที่หลากหลายกําหนดคลาสที่
ทําใหเกิดผลหรือโครงสรางขอมูลและ XML จากการเขารหัสมาตรฐาน (encoding standard) กําหนด 
ปายระบุเอนทิตี (entity tags)  ทั้งหมดเหลานี้อางอิงเนื้อหาสารสนเทศที่เหมือนกัน  เร่ืองนี้ไมมีความ
ยุงยากใดๆ กับการอนุญาตการใชชื่อเหมือนกับการแสดงผลเนื้อหาของสารสนเทศที่เหมือนกัน แมวาใน
ระดับที่ลึกกวามีความแตกตางทางเทคนิคที่มีนัยสําคัญในเอนทิตีเชิงตัวเลขที่ปรากฏทําใหเกิดผล  ส่ิงนี้
อนุญาตใหกับประเภท (types) ที่ถูกกําหนดในแบบจําลอง UML เพื่อนําไปใชในผังเคารางการประยุกต
โดยตรง  
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C.1.2 วัตถุทางเรขาคณิตในระบบพิกัดอางอิง 2 มิติ  
 (Geometric objects in a 2-dimensional coordinate reference system)  

ตัวอยางนี้อาศัยการถอดรหัสแบบงายของเคาโครงเรื่อง (simple decoding scenario)  ส่ิงนี้ถูกใชใน
ลักษณะตรงกันขามกับกรณีการใชการตรวจแก (editing) เพราะเคาโครงเรื่องขจัดความจําเปนเพื่อ
อภิปรายในรายละเอียดของการสรางตัวตรวจแกโทโปโลยีที่ปฏิบัติได  สมมุติฐานตอไปนี้ถูกใชกับ
ผังเคารางการประยุกต (ที่ถูกกําหนดตามกฎขอบังคับสําหรับผังเคารางการประยุกต) 

a) ผังเคารางทางเรขาคณิตและโทโปโลยีอนุโลมตามผังเคารางเชิงพื้นที่ที่ถูกกําหนดในเอกสารนี้ 
และ ดังนั้น รวมถึงคลาสยอยที่สามารถอินสแตนสไดของประเภททางเรขาคณิตและโทโปโลยี
ที่ถูกกําหนดในสวนภาคบังคับของเอกสารฉบับนี้  สําหรับประโยชนของความสามารถที่อาน
ได ประเภทของชื่อที่ถูกใชในภาคบังคับของเอกสารนี้ถูกใชแทนประเภทยอยที่สามารถอินส
แตนสของประเภทชื่อได 

b) ผังเคารางประกอบดวยขอกําหนดเพื่อใชกับโทโปลียีเชิงระนาบแบบสมบูรณ (full planar 
topology) 

c) ผังเคารางประกอบดวยระบบพิกัดอางอิง 2 มิติ 

d) ผังเคารางรูปลักษณ (feature schema) ประกอบดวยสมมูลของอรรถบท (equivalent of theme) 
รูปลักษณ (feature ) และองคประกอบของรูปลักษณ (feature components) ดังอธิบายไวในสวน
การอภิปรายผลของแบบจําลอง MiniTopo ในภาคผนวก D 

e) วัตถุคงเดิม (Persistent objects) ภายหลังการสราง ถูกแทรกเขาในคลังขอมูล (datastore) ที่
เรียกวา “Datastore”  

ภาพที่ C.1 แสดงเรขาคณิตของคลาส GM_Complex ที่อาศัยแมนิโฟลดเชิงระนาบ (planar manifold)   
เพื่อสรางรูปเชิงซอนนี้ ตัวอยางตอไปนี้ใชฟงกชันตอเรียงแบบลดหลั่น (functional cascade) ที่วัตถุ
ถูกสรางดวยตัวสราง (constructors) โดยอาศัยคาพิกัดที่กําหนดไวในแผนภาพ  เมื่อวัตถุถูกสรางขึ้น
แลว วัตถุสามารถถูกใชในกฎเกณฑใดๆ ภายหลัง  สําหรับวัตถุที่ไมไดกําหนดตัวสรางอยางเปน
ทางการในสวนภาคบังคับ  ตัวสรางโดยปริยายถูกสมมุติอยางงาย (simply) วาทําการบันทึกการ
แสดงผลของสภาวะของวัตถุและใชผลการบันทึกในรูปของพารามิเตอรกับประเภทขอมูลคลายกับ
ตัวสราง (data type - like constructor) ส่ิงนี้จะสอดคลองกับวิธีการกําหนดตัวสรางที่ใชใน SQL 99   
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SQL สรางตัวสรางโดยปริยายโดยอัตโนมัติสําหรับ UDT (ประเภทที่ถูกกําหนดโดยผูใชงาน) ใดๆ 
โดยอาศัยขอกําหนดของการแทรกอรรถศาสตร ขอควรระลึกคือ “< >” ใชแสดงแทนการบันทึก 
หรือเซต (รายการ) อันดับ และ “{ }” ใชแสดงแทนเซตมิใชอันดับหรือแบ็ก (unordered set or bag) 

การสรางสามารถเริ่มตนดวยการสรางจุด ในที่นี้ เ ร่ืองนี้มีประเด็นเล็กนอย เนื่องจากคลาส 
GM_Point เปน Type ที่ไมสามารถถูกอินสแตนสได เพื่อใหอนุโลมตามผังเคารางการประยุกต 
คลาสที่สามารถอินสแตนสไดคือ ประเภทยอย (subtype) ของคลาส GM_Point ตองถูกรวมเขามา
ดวย และคลาสนี้ควรตองถูกแทนที่ในการสรางตอเรียงแบบลดหลั่นดานลางสําหรับการใชคลาส 
GM_Point แตละครั้ง ในลําดับแรก คลาส GM_Point 7 จุด ถูกสรางโดยถูกแสดงดวยจุดและถูกระบุ
ดวยเซต {P1, . . . P7} ดังนี้ 

 P1 = GM_Point < position = < 1.00, 5.00 > > 
 P2 = GM_Point < position = < 3.00, 5.00 > > 
 P3 = GM_Point < position = < 3.00, 2.00 > > 
 P4 = GM_Point < position = < 1.75, 2.75 > > 
 P5 = GM_Point < position = < 1.50, 4.50 > > 
 P6 = GM_Point < position = < 2.00, 3.25 > > 
 P7 = GM_Point < position = < 5.00, 4.00 > > 
 Insert P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 into Datastore  

 
ภาพที่ C.1  เซตขอมูลประกอบดวยคลาส GM_Primitives  

(A data set composed of the GM_Primitives) 
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ดวยการคงอยูของจุด  การตอเรียงแบบลดหลั่น  (cascade) สามารถดําเนินการสรางคลาส 
GM_CurveSegments 7 เซกเมนต โดยถูกระบุดวย {CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7} ซ่ึง
สามารถถูกใชเพื่อสรางเสนโคงตามลําดับ  ขอควรระลึกคือ ประเภทยอย (subtype) ของคลาส 
GM_CurveSegment เปนประเภทขอมูลและไมสามารถยึดติดกับการระบุที่คงอยู ดังนั้น ตัวแปรที่ถูก
นํามาใชเพื่อกําหนดเซกเมนตของเสนโคงดานลางจะเปน “ฮีป” (“heap”) หรือ ตัวแปรเฉพาะที่ ซ่ึง
ถูกกําหนดภายในบริบทของการสราง แตไมไดถูกจัดเก็บจนกระทั่งตัวแปรนี้ถูกรวมเขามาในรูปของ
สมาชิกของประเภทของวัตถุ (ในกรณีนี้ เสนโคงถูกกําหนดภายหลัง)  ในที่นี้ เซกเมนตของเสนโคง
ทั้งหมดถูกกําหนดเปนทั้งสายเสนตรง (line strings) หรือสวนโคง (arcs) ดังนี้ 

 CS1 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P1,P2>, interpolation = “linear” > 
 CS2 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P2,P3 >, interpolation = “linear” > 
 CS3 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P2,(6,5),(6,2),P3>, 
 interpolation = “linear” > 
 CS4 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P1,(1,2), P3> , 
 interpolation = “linear” > 
 CS5 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P5,(1.9,4.25), (2,4)> 
 interpolation = “arc”>  
 CS6 = GM_CurveSegment <controlPoint = <(2,4),P6>, interpolation = “linear” > 
 CS7 = GM_CurveSegment <controlPoint = <P7,(4.25,4),(4.25,3.25),(5,3.25),P7 >, 
 interpolation =“linear”>  

ในที่นี้ เร่ืองนี้มีขอสมมุติฐานคือ ตัวแปรแบบคงเดิม (persistent variables) เชน P1 ซ่ึงถูกนําเขาไวใน
คลังขอมูลกอนหนานี้สามารถเขาถึงได ดังนั้น การคัดสําเนาเฉพาะที่ (local copy) และการคัดสําเนาคง
เดิม (persistent copy) ถูกนํามาใชงานในเวลาเดียวกัน (synchrony) ส่ิงนี้ยอมใหมีการเพ่ิมเซกเมนตของ
สวนโคง (ในลักษณะสมาชิกของเสนโคงดานลาง) เพื่อกระทําตอไป ในขณะที่ยังคงใชรูปแปร 
(variant) ของคลาส GM_Point ของประเภทขอมูลของคลาส GM_Position ในเคาโครงเรื่องของ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธของวัตถุ (object relational database) ที่มีอินเตอรเฟสโปรแกรมประยุกต 
(application program interface (API)) ของ SQL การประยุกตควรคนหาและติดตามเอกสารอางอิงกับ
ตัวแปร และใชตัวแปรนี้ในการเพิ่มประพจนในลําดับถัดมา  ในเคาโครงเรื่องที่คลายคลึงกันอาศัย
อินเตอรเฟสของวัตถุกับคลังขอมูลที่เหมือนกัน ฐานขอมูลของอินเตอรเฟสโปรแกรมประยุกตควร
คนหาและติดตามประเด็นอยางโปรงใสใหกับนักโปรแกรม (programmer)  
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บัดนี้ เซกเมนตของเสนโคง (curve segments) สามารถถูกนําไปใชสรางวัตถุคงเดิม ซ่ึงประกอบดวย
คลาส GM_Curves 6 เสนโคง โดยระบุในรูปเซต {C1, . . . C6} คําวิจารณที่เหมือนกันเกี่ยวกับ
ประเภทที่สามารถอินสแตนสได (instantiable types) ถูกนํามาใช ในที่นี้ผังเคารางการประยุกต
เฉพาะที่ที่ตองการประเภทยอยของคลาส GM_Curve ถูกนํามาใชแทนคลาส GM_Curve 

 C1 = GM_Curve segments = <CS1> 
 C2 = GM_Curve segments = <CS2> 
 C3 = GM_Curve segments = <CS3> 
 C4 = GM_Curve segments = <CS4> 
 C5 = GM_Curve segments = <CS5, CS6> 
 C6 = GM_Curve segments = <CS7> 
 Insert C1, C2, C3, C4, C5, C6 into Datastore 

ดังนั้น เสนโคงสามารถถูกนํามาใชในการสรางพื้นผิว  ในกรณีนี้ ตัวสรางโพลีกอนเชิงระนาบ 
(planar polygon constructor) สามารถถูกนํามาใช เนื่องจากในที่นี้ปริภูมิพิกัดมี 2 มิติ  upNormal 
ของพื้นผิวเปนแบบ upNormal มาตรฐานของพื้นผิว (นิยมแสดงแทนดวย k) และไมจําเปนตองระบุ  
เนื่องจากเจตนาคือ เพื่อกําหนดรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีอยางสมบูรณ (full topology complex) ใน
ที่นี้ เราตองการชั้นขอมูล (coverage) ที่สมบูรณโดยอาศัยพื้นผิวของพื้นที่ของพิกัดพื้นผิว  เนื่องจาก
ผิวหนาเอกภพ (universal face) มักถูกอางอิงในรูป “Face 0” ในที่นี้ เรากําหนดให S0 เปนการ
ปรากฏเปนรูปทางเรขาคณิต (geometric realization) ของผิวหนานั้น  ดังนั้น คลาส GM_Surfaces 4 
คลาส (พื้นผิว) ถูกระบุในรูปเซต {S0, S1, S2, S3} 

 S0 = GM_Surface patch = <GM_Polygon interior = << C1, C3, -C4 >> > 
 -- this universal face is only needed to construct a topological complex  
 -- with a full planar graph 
 S1 = GM_Surface patch = <GM_Polygon exterior = < C4, -C2, -C1 >, 
 interior = << C5, -C5 >> > 
 S2 = GM_Surface patch = <GM_Polygon exterior = < -C3, C2 >, 
 interior = << -C6 >> >  
 S3 = GM_Surface patch = <GM_Polygon exterior = < C6 > > 
 Insert S0, S1, S2, S3 into Datastore  
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ชิ้นสวนของรูปเรขาคณิตที่จําเปนทั้งหมดถูกสรางขึ้นแลวสําหรับการสรางงคลาส GM_Complex ซ่ึง
เปนประเภทของการรวบรวมคลาส GM_Object เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญเฉพาะการกําหนดรายการ
อยางละเอียดของวัตถุที่ตองการ ส่ิงนี้สามารถตอเรียงแบบลดหลั่นโดยตรงในการสรางคลาส 
TP_Complex 

 GComplex = GM_Complex < surfaces = {S0, S1, S2, S3}, 
 curves = {C1, C2, C3, C4, C5, C6} 
 points = {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7} > 
 TComplex = TP_Complex < realization = GComplex > 
 Insert GComplex, TComplex into Datastore  

ส่ิงนี้สรุปการสรางทางเรขาคณิตที่อธิบายเกี่ยวกับเรขาคณิตและโทโปโลยีในรูปแผนภาพตั้งแต
เร่ิมตนของเนื้อหาสวนนี้  แมวาปราศจากการควบคุมของเอกสารนี้ การสรางของรูปลักษณ (ภาพที่ 
C.2) อาจสรุปถึงเคาโครงเรื่อง (scenario) ได ดังตอไปนี้ 

 Lake  = AreaFeature featureType=“Hydrography::WaterBody”, extent = S3 
 RoadCenterline =  LineFeature featureType = “Transportation::Road”, 
 centerline = C2 
 RoadArea = RoadCenterLine.centerline.buffer < distance = 10m >  
 RoadExtent  = AreaFeature featureType = “LandCover::Road” 
 extent = RoadArea 
 RoadInstance = ComplexFeature featureType = “LandUse::Road”, 
 featureComponents = {RoadCenterline, RoadArea } 
 Trail  = LineFeature featureType = “CulturalFacilities::HikingTrail”, 
 centerline = C5 
 School  = PointFeature featureType = “CulturalFacilities::School”, 
 Location = P4 
 Insert Lake, RoadCenterline, RoadExtent, RoadInstance, Trail, School 
 into Datastore  
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ภาพที่ C.2 การแสดงผลทางแผนที่แบบงายของขอมูลตวัอยาง 
(Simple cartographic representation of sample data) 

C.1.3 วัตถุทางเรขาคณิตในระบบพิกัดอางอิง 3 มิติ  
 (Geometric objects in a 3-dimensional coordinate reference system) 

ในภาพที่ C.3 เรามีรูปทรงตัน 3 มิติ กับผิวหนาราบเชิงระนาบ  ภาพนี้เปนกลองรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
(rectangular block) ฝงเขาไปภายในชองส่ีเหล่ียมผืนผา (rectangular slot) ซ่ึงเปนแองจม (counter 
sunk) ระยะทางหนึ่งหนวย 

 P1 = GM_Point position = <2.00, 5.00, 4.00> 
 P2 = GM_Point position = <5.00, 5.00, 4.00> 
 P3 = GM_Point position = <5.00, 3.00, 4.00> 
 P4 = GM_Point position = <2.00, 3.00, 4.00> 
 P5 = GM_Point position = <2.00, 5.00, 2.00> 
 P6 = GM_Point position = <5.00, 5.00, 2.00> 
 P7 = GM_Point position = <5.00, 3.00, 2.00> 
 P8 = GM_Point position = <2.00, 3.00, 2.00> 
 P9 = GM_Point position = <1.00, 5.00, 1.00> 
 P10 = GM_Point position = <9.00, 5.00, 1.00> 
 P11 = GM_Point position = <9.00, 1.00, 1.00> 
 P12 = GM_Point position = <1.00, 1.00, 1.00> 
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 P13 = GM_Point position = <1.00, 5.00, 7.00> 
 P14 = GM_Point position = <9.00, 5.00, 7.00> 
 P15 = GM_Point position = <9.00, 1.00, 7.00> 
 P16 = GM_Point position = <1.00, 1.00, 7.00> 
 

 

ภาพที่ C.3 - วัตถุเชิงเรขาคณิต  3 มิติกับปายพิกัด  

(A 3D Geometric object with labeled coordinates) 

พื้นผิวสามารถถูกแสดงในรูปคลาส GM_GriddedSurface (วนรอบตัวเองเพื่อทํารูปทรงกระบอกทาง
โทโปโลยี) และคลาส GM_Polygons 2 โพลีกอน (เพื่อใชงานในลักษณะของรูปฝาปดสําหรับ 
รูปทรงกระบอกทางโทโปโลยี) โดยทั้งหมดเปนการประมาณคาในชวงเชิงระนาบ (planar 
interpolations) 

 S1 = GM_Surface patch = 
 < <GM_BilinearGrid rows = 4, columns = 5, 
 controlPoint = <     <P1, P2, P3, P4, P1>, 
 <P5, P6, P7, P8, P5>  
 <P9, P10,P11,P12,P9>,  
 <P13,P14,P15,P16,P13> > , 
 GM_Polygon exteriorVertices = <P1, P2, P3, P4, P1 >, 
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 GM_Polygon exteriorVertices = <P16,P15,P14,P13,P16> >  

ตัวอยางภาพที่ C. 4 ประกอบดวยคลาส GM_Point [P1] คลาส GM_Curve [C1] และคลาส 
GM_Surface [S1]  การแบงสวน (segmentation) ของการเชื่อมสัมพันธของคลาส GM_Surface 
points กับคลาส GM_SurfacePatches 9 แผนปะ  คลาส GM_SurfacePatches ลําดับแรกแสดงแทน
พื้นที่ทางดานซายมือของเสนประ (dashed line)  สวนที่เหลือของคลาส GM_SurfacePatches 8  
แผนปะ ซ่ึงทั้งหมดเปนคลาส GM_Triangles  แสดงแทนพื้นที่ทางดานขวามือของเสนประ  

 

ภาพที่ C.4 ตัวอยางพืน้ผิว (Surface example) 

 P1 = GM_Point (4,12,0) 
 C1 = GM_Curve segment = <Segment 1> 
 Segment 1 = GM_CurveSegment controlPoint = <(4,12,0), (4,2,0), (14,2,0), 
 (14,12,0), (4,12,0)> 
 Patch1 = GM_Polygon exterior = <P1, (4,2,0), (8,2,0), (8,12,0), P1> 
 Post1 = GM_Position (8,12,0) 
 Post2 = GM_Position (14,12,0) 
 Post3 = GM_Position (11,10,1) 
 Post4 = GM_Position (8,7,0) 
 Post5 = GM_Position (14,6,0) 
 Post6 = GM_Position (12,4,2) 
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 Post7 = GM_Position (8,2,0) 
 Post8 = GM_Position (14,2,0) 
 T1 = GM_Triangle exterior = <Post1, Post2, Post3, Post1> 
 T2 = GM_Triangle exterior = <Post1, Post3, Post4, Post1> 
 T3 = GM_Triangle exterior = <Post3, Post5, Post4, Post3> 
 T4 = GM_Triangle exterior = <Post2, Post5, Post3, Post2> 
 T5 = GM_Triangle exterior = <Post4, Post5, Post6, Post4> 
 T6 = GM_Triangle exterior = <Post4, Post6, Post7, Post4> 
 T7 = GM_Triangle exterior = <Post5, Post8, Post6, Post5> 
 T8 = GM_Triangle exterior = <Post7, Post6, Post8, Post7> 
 S1 = GM_Surface patch = <Patch1, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8>  

ขอสังเกตคือ ตัวอยางที่เหมือนกันสามารถถูกนํามาอธิบายในรูปของเซตของคลาส GM_Surfaces  2  คลาส  โดย
คลาสหนึ่งประกอบดวยคลาส  GM_SurfacePatch เดี่ยว  คือ  P1 และคลาสที่ เหลือคือ  คลาส 
GM_TriangulatedSurface ประกอบดวยคลาส GM_Triangles  8 คลาส  ดังนั้น คลาส GM_Surfaces ทั้งสอง
สามารถรวมกันเปนคลาส GM_CompositeSurface ที่สมมูลกับคลาส GM_Surface เดี่ยว ดังอธิบายไวขางบน 
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ภาคผนวก D (Annex D) 
ภาคไมบังคบั (informative) 

ตัวอยางสําหรบัผังเคารางการประยุกต (Examples for application schemata) 

D.1 Introduction (บทนํา) 

ผังเคารางการประยุกตถูกสรางโดยอาศัย ISO 19109 อาจใชแพคเกจที่กําหนดในมาตรฐานสากล
ฉบับนี้โดยกําหนดคลาสยอย (subclasses) ของคลาสและอินเตอรเฟสในแพคเกจเหลานี้กับภาคขยาย 
(extensions) สวนประกอบของโพรโทคอล (ขอมูลอรรถาธิบาย การปฏิบัติการ หรือท้ังสองอยาง) ที่
ถูกกําหนดในที่นี้ 

กลไกนี้กําหนดคลาสที่สามารถอินสแตนสได ซ่ึงรองรับอินเตอรเฟสที่ตองการจากแพคเกจภายใน
เอกสารมาตรฐานสากลฉบับนี้ผานภาวะพหุสัณฐานทางโครงสราง (structural polymorphism) 

ภาคผนวกนี้ประกอบดวยผังเคารางการประยุกตเชิงโครงสรางสําหรับเรขาคณิตซึ่งถูกสรางโดย
อาศัยกลไกนี้ 

D.2 โทโปโลยีแบบงาย (Simple Topology) 

D.2.1 Packages for Simple topology (แพคเกจสําหรับโทโปโลยีแบบงาย) 

การสรางของคลาสโทโปโลยีเชิงรูปธรรม (concrete topology classes) คลายกับที่ใชสําหรับคลาส
ทางเรขาคณิต ยกเวนทางเลือกการใชการสืบทอดหลายชุด (multiple inheritance) สําหรับทั้ง 
วัตถุทางโทโปโลยีและวัตถุทางเรขาคณิตที่ถูกใช  ส่ิงนี้ไมไดสรางใหเกิดประเภทของปญหาที่ถูก
เชื่อมสัมพันธกับผังเคารางการสืบทอดที่หลากหลาย ซ่ึงถูกเชื่อมสัมพันธกับการสืบทอดที่
หลากหลายของการทําใหเกิดผล แตตองระมัดระวังในการแบงแยกความแตกตางระหวางขอบเขต
ทางเรขาคณิต (GM_Object::boundary) และขอบเขตทางโทโปโลยี (TP_Object::boundary) ของ
วัตถุ 
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D.2.2 คลาสสําหรับโทโปโลยีแบบงาย (Classes for Simple Topology) 

D.2.2.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

ประเภทที่ถูกกําหนดในแพคเกจนี้ (ภาพที่ D.1 ภาพที่ D.2) ทั้งหมดสืบทอดการปฏิบัติการขอบเขต 
(boundary operation) สองครั้ง โดยครั้งแรกสืบทอดมาจากประเภทที่หลากหลายของคลาส 
TP_Primitive และอีกครั้งสืบทอดมาจากประเภทที่หลากหลายของคลาส GM_Primitive  แมวาเรา
ใชการสืบทอดหลายครั้งซึ่งอนุญาตใหมีความหมายที่แตกตางกันได สําหรับเสนทางการสืบทอด 
ทั้งสอง ซ่ึงมิใชกรณีในที่นี้  ส่ิงสําคัญ แมวา 2 ตัวปฏิบัติการขอบเขต (boundary operators) เร่ิมตน
ในการสืบทอดแบบตนไมที่แตกตางกัน ในโทโปโลยีแบบงาย (Simple topology) ตัวปฏิบัติการ
ขอบเขตทั้งสองเหมือนกัน 

D.2.2.2 TS_Root  

คลาส TS_Root ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันกับคลาสราก (root class) โดยอนุญาตใหผังเคาราง 
ทําการจํากัดเกี่ยวกับคลาสทางเรขาคณิตและโทโปโลยีทั้งหมดที่ถูกใชในแพคเกจนี้  ขอบเขตของ
วัตถุของคลาส TS_Root ประกอบดวยวัตถุของคลาส TS_Root อ่ืน 

 TS_Root:  
 TP_Primitive::boundary→ isTypeOf(TS_Root); 
 TP_Primitive::boundary = GM_Primitive::boundary;  

หมายเหตุ คลาส  TS_Root ถูกแบ งประ เภทยอย  ( subtype)  จากคลาส  TP_Primitive และจากคลาส 
GM_Primitive  สิ่งนี้หมายถึงตัวปฏิบัติการขอบเขตถูกกําหนดสองครั้ง  เงื่อนไขบังคับลําดับที่สอง กลาวไดวา  
2 ตัวปฏิบัติการขอบเขตเหมือนกัน  สิ่งนี้อนุญาตสําหรับเงื่อนไขบังคับที่มีรูปแบบที่ถูกตอง (well-formed 
constraint) ที่อาศัยตัวปฏิบัติการขอบเขตโดยปราศจากขอโตแยง  เนื่องจากตัวปฏิบัติการขอบเขตสําหรับคลาส 
GM_Primitive และคลาส TP_Primitive สมสัณฐานกัน (isomorphic) และเหมือนกันในกรณีนี้ เงื่อนไขบังคับ 
(constraint) ควรกระทําไดงายในการปฏิบัติการขอบเขตที่ถูกสืบทอดจากรูปปฐมฐานทั้งทางเรขาคณิตและ 
ทางโทโปโลยี 

D.2.2.3 TS_Node  

คลาส TS_Node สืบทอดหลายครั้งจากคลาส TP_Node และคลาส GM_Point โดยอนุญาตใหคลาส 
TS_Node สนับสนุนทั้งขอมูลทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี และความสามารถในการทํางาน 
ทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี 
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D.2.2.4 TS_Edge  

คลาส TS_Edge สืบทอดหลายครั้งจากคลาส TP_Edge และ คลาส GM_Curve โดยอนุญาตใหคลาส 
TS_Edge สนับสนุนทั้งขอมูลทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี และความสามารถในการทํางาน 
ทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี 

D.2.2.5 TS_DirectedEdge  

คลาส  TS_DirectedEdge สืบทอดหลายครั้งจากคลาส  TP_DirectedEdge และคลาส 
GM_OrientableCurve โดยอนุญาตใหคลาส TS_DirectedEdge สนับสนุนทั้งขอมูลทางเรขาคณิต
และทางโทโปโลยี และความสามารถในการทํางานทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี 

D.2.2.6 TS_Face  

คลาส TS_Face สืบทอดหลายครั้งจากคลาส TP_Face และ คลาส GM_OrientableSurface โดย
อนุญาตใหคลาส TS_Face สนับสนุนทั้งขอมูลทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี และความสามารถ
ในการทํางานทางเรขาคณิตและทางโทโปโลยี 
 

 
 

ภาพที่ D. 1  แพคเกจและคลาสสําหรับโทโปโลยีแบบงาย  
(Packages and classes for simple topology) 
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ภาพที่ D. 2 คลาสทางเรขาคณิตและโทโปโลยีในโทโปโลยีแบบงาย 
 (Topology and geometry classes in simple topology) 
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D.2.2.7 TS_Theme  

คลาส TS_Theme (ภาพที่ D.3) ปฏิบัติงานคลายคลึงกับคลาส GM_Complex โดยรวบรวมวัตถุทาง
เรขาคณิตที่คลายคลึงเขาดวยกัน ในกรณีนี้ รูปลักษณและองคประกอบรูปลักษณที่หลากหลายของ
ประเภทที่สัมพันธกัน เชน เสนทางคมนาคม (transportation) หรือขอบเขตการปกครอง (political 
boundaries)   คลาส  TS_Theme สืบทอดจากคลาส  GM_Complex  คลาส  TS_Theme ควรถูก
แบงเปนคลาสยอยจากรูปลักษณ (Feature) เพื่ออนุญาตใหคลาส TS_Theme คงขอมูลอรรถาธิบาย
ของรูปลักษณไว 

 

ภาพที่ D.3 องคประกอบของรูปลักษณในโทโปโลยีแบบงาย  
(Feature components in simple topology) 
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D.2.2.8 TS_Feature  

คลาส TS_Feature ปฏิบัติงานในลักษณะของคลาสรากสําหรับคลาสรูปลักษณสําหรับแพคเกจนี้  
คลาส TS_Feature สืบทอดจากคลาส Feature จากแบบจําลองรูปลักษณโดยทั่วไป ดังอธิบายไวใน 
ISO 19109 โดยอนุญาตใหรูปลักษณของวัตถุทั้งหมดในแพคเกจนี้สามารถใชขอมูลอรรถาธิบายของ
ประเภทใดๆ ที่เหมาะสม 

D.2.2.9 TS_PointComponent  

คลาส TS_PointComponent สืบทอดไดหลายคร้ังจากคลาส TS_Feature และคลาส
GM_CompositePoint โดยอนุญาตใหคลาส TS_PointComponent แสดงในรูปเรขาคณิตและ
รูปลักษณแบบอิสระ 

D.2.2.10 TS_CurveComponent  

คลาส TS_CurveComponent สืบทอดไดหลายคร้ังจากคลาส TS_Feature และคลาส 
GM_CompositeCurve โดยอนุญาตใหคลาส TS_CurveComponent แสดงในรูปเรขาคณิตและ
รูปลักษณแบบอิสระ 

D.2.2.11  TS_SurfaceComponent  

คลาส TS_SurfaceComponent สืบทอดไดหลายครั้งจากคลาส TS_Feature และคลาส 
GM_CompositeSurface โดยอนุญาตใหคลาส TS_SurfaceComponent แสดงในรูปเรขาคณิตและ
รูปลักษณแบบอิสระ 

D.3 โทโปโลยีของรูปลักษณ (Feature Topology) 

D.3.1 อรรถศาสตร (Semantics) 

มโนทัศนพื้นฐานที่อยูเบื้องหลังของแพคเกจนี้คือ เพื่ออนุญาตวัตถุทางเรขาคณิตประกอบ (composite 
geometric objects) โดยในที่นี้ถูกกําหนดในลักษณะองคประกอบของรูปลักษณ (feature components) 
ถูกจัดเปนระบบไปสูโครงสรางทางโทโปโลยีแบบอิสระ (แตสอดคลองกับ) ของโครงสรางทาง 
โทโปโลยีของขอมูลอรรถาธิบายเชิงพื้นที่ของรูปลักษณองคประกอบ  ดังนั้น ภายในอรรถบท (theme) 
(คลาสที่ถูกแบงยอยภายใตคลาส TP_Complex และคลาส GM_Complex) องคประกอบของรูปลักษณ 
(feature components) สามารถสัมพันธซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานของโครงสรางทางโทโปโลยีที่
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เหมือนกับโครงสรางทางโทโปโลยีที่ใชสําหรับแพนเทมาติคพื้นฐาน (basic panthematic)  
(อรรถบททั้งหมด) ของวัตถุทางเรขาคณิต  ส่ิงนี้กําหนดขอสมมุติฐานคือ องคประกอบของรูปลักษณ
สามารถแยกสวน ณ อินเตอร เซกชันกับรูปลักษณของวัตถุอ่ืนภายในอรรถบท  (theme) ของ
องคประกอบของรูปลักษณ 

D.3.2 คลาสสําหรับโทโปโลยีของรูปลักษณในระดับอรรถบท  
 (Classes for feature topology at the theme level) 

D.3.2.1 FT_Complex  

คลาส FT_Complex (ภาพที่ D.4) สืบทอดหลายครั้งจากคลาส TP_Complex และคลาส 
GM_Complex (ผานคลาส  TS_Theme) โดยอนุญาตคลาส  FT_Complex เพื่อรวมสารสนเทศ 
ทั้งทางโทโปโลยีและทางเรขาคณิต  วิถีทางนี้ถูกกําหนดโครงสรางซึ่งอนุญาตใหแตละอรรถบท 
(theme) ภายในชุดขอมูล (dataset) เพื่อนําพาสารสนเทศทางโทโปโลยีของอรรถบท  ขอสมมุติฐาน
แบบงายคือ แตละองคประกอบของรูปลักษณอยูในอรรถบทใดอรรถบทหนึ่ง ที่สามารถถูกยกขึ้น
ดวยโครงสรางที่ ซับซอนกวาเล็กนอย  เพื่อเก็บรักษาระบบทวิวิภาค  (dichotomy) ของวัตถุ 
ทางโทโปโลยีและทางเรขาคณิต 

D.3.2.2 FT_Primitive  

คลาส FT_Primitive สนับสนุนฟงกชันที่เหมือนกับคลาส TP_Primitive และกลายเปนตนแบบ 
การสรางพื้นฐานของคลาส TP_Complex ที่ถูกแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของ
คลาส FT_Complex 

D.3.2.3 FT_Node  

คลาส FT_Node เปนทั้งคลาส TP_Node และคลาส TS_PointComponent  ดังนั้น องคประกอบ
รูปลักษณแบบจุดที่อยูภายใตอรรถบทแสดงบทบาทของจุดตอภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยีของ
รูปลักษณ ถาเราตองการ 

D.3.2.4 FT_Edge  

คลาส FT_Edge เปนทั้งคลาส TP_Edge และคลาส TS_CurveComponent  ดังนั้น องคประกอบ
รูปลักษณแบบเสนโคงที่อยูภายใตอรรถบทแสดงบทบาทของเสนขอบ  ภายในรูปเชิงซอน 
ทางโทโปโลยีของรูปลักษณ ถาเราตองการ 
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D.3.2.5 FT_Face  

คลาส FT_Face เปนทั้งคลาส TP_Face และคลาส TS_AreaComponent  ดังนั้น องคประกอบ
รูปลักษณแบบพื้นที่ที่อยูภายใตอรรถบทแสดงบทบาทของผิวหนาภายในรูปเชิงซอนทางโทโปโลยี
ของรูปลักษณ ถาเราตองการ 

 

ภาพที่ D.4  อรรถบทที่อาศัยโทโปโลยีของรูปลักษณ (Theme based feature topology) 

D.4 MiniTopo 

โพรไฟลของ MiniTopo ไมไดกําหนดคลาสใหมใดๆ แตทําการจํากัดแบบงายๆ เกี่ยวกับการใชของ
คลาสที่มีอยู  โพรไฟลของ MiniTopo  เปนกรณีพิเศษของการเชื่อมสัมพันธ “Isolated In” กับ 
“Within” ที่แสดงเฉพาะจุดตอ (nodes) ที่ถูกแยกออกจากผิวหนา (faces) 

ในแบบจําลองโทโปโลยีรากฐานของ DIGEST ที่ถูกอนุพัทธจากแบบจําลองกอนหนานี้ที่เรียกวา 
MC&G หรือ MiniTopo สารสนเทศสวนใหญเกี่ยวของกับการประชิดทางโทโปโลยี (topological 
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adjacency) ที่ถูกนําพาโดยคาคูของเสนขอบที่มีทิศทางกํากับ (DE) ที่เชื่อมสัมพันธกับผิวหนา (face) 
ดูภาพที่ D.5  สารสนเทศที่สมนัยกันในผังเคาราง (ดูภาพที่ D.6) ถูกนําพาโดยโครงสรางของ 
ตัวปฏิบัติการ/ความสัมพันธ “boundary” และ “coboundary”  ตารางที่ D.1 เชื่อมโยงตวัช้ี (pointers) 
ของ MiniTopo กับสารสนเทศที่เหมาะสมในแบบจําลองปจจุบัน 

โครงสรางระเบียนของ MiniTopo มีประเภทพื้นฐานของระเบียน 9 ประเภท โดยมี 4 ประเภทใช
สําหรับรูปลักษณ 4 ประเภทใชสําหรับเรขาคณิต และ1 ประเภทใชสําหรับโทโปโลยี และ 
มโนทัศนสนับสนุน (ancillary concept) สําหรับการอางอิงกับประเภทเหลานี้ ซ่ึงโดยปกติถูกทาํให
เกิดผลโดยจํานวนของระเบียน  ประเภทของระเบียนทางเรขาคณิต-โทโปโลยีของ MiniTopo คือ  
จุดตอ เสนขอบ เสนขอบที่มีทิศทางกํากับ และผิวหนา 

ประเภทของระเบียน (record types) สําหรับเรขาคณิตและโทโปโลยีมีโครงสรางของระเบียนที่ถูก
กําหนด ดังแสดงไวขางลาง (วากยสัมพันธคลายกับ SQL 99): 

 Create Node record as { 
 nodeID : RecordIdentifier NOT NULL PrimaryKey, 
 containingFace : RecordIdentifer ForeignKey to Face, 
 -- NULL for nodes connected to edges. 
 position : CoordinatePoint NOT NULL } 
 Create Edge record as { 
 edgeID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 positiveDE : RecordIdentifer NOT NULL Foreign Key to DirectedEdge, 
 negativeDE : RecordIdentifer NOT NULL Foreign Key to DirectedEdge, 
 coordinatList : Variable Array Of CoordinatePoint NOT NULL } 
 Create DirectedEdge record as { 
 directedEdgeID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 nodeID : RecordIdentifer NOT NULL Foreign Key to Node, 
 nextDE : RecordIdentifer NOT NULL Foreign Key to DirectedEdge, 
 face : RecordIdentifer NOT NULL Foreign Key to Face } 
 Create Face record as { 
 faceID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key }  
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ส่ิงหนึง่ของขอดีหลักของโครงสรางนี้คือ การตรึงขนาด (fixed size) ของแตละระเบียน และการเขาสู
ภาวะปกต ิ(normalization) ทางโครงสรางอยูในระดับสูง  โดยโครงสรางถกูพจิารณาวาประกอบดวย
จํานวนความซ้าํซอนนอยที่สุด เชน ชื่อ (name) และความซ้ําซอนทางโทโปโลยีนอยทีสุ่ด  

สมมุติวาพิกัดเสนขอบ (edge coordinates) ถูกใชในรูปของการอางอิงกับระเบียนกราฟก แตละวัตถุ
ของ  MiniTopo ถูกตรึงขนาด   ในที่นี้  มีความแปรผันของโครงสรางที่อาศัยวามีหรือไมมี 
กุญแจผันกลับ (reverse keys) ที่ถูกกําหนดสําหรับความสัมพันธที่หลากหลาย  โครงสราง 
การแลกเปลี่ยนของแฟลตไฟลดั้งเดิม (original flat file) ไมไดนําพากุญแจผันกลับดังกลาว เนื่องจาก
กุญแจผันกลับควรนําพาระเบียนที่มีความยาวแปรผัน  ความผันแปรอื่นรวมเสนขอบและระเบียน
เสนขอบที่มีทิศทางกํากับ ซ่ึงไดกําหนดระเบียนที่มี 3 กุญแจหลักเชิงความหมาย โดยปกตินิยมเขียน
ในลักษณะ edgeID  +edgeID และ -edgeID  

 

ภาพที่ D.5  ตัวอยางทางเรขาคณิตของโครงสราง MiniTopo ทางโทโปโลยี  

(Geometric example of MiniTopo topology structure) 
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ภาพที่ D.6  MiniTopo 
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นอกจากระเบียนของเรขาคณิต/โทโปโลยี ยังคงมีระเบียนของรูปลักษณ 4 ประเภท:  

 Create PointFeature as { -- essentially a multi point 
 featureID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 nodeID : Variable Array Of RecordIdentifier NOT NULL Foreign Key to 
 Node, 
 attribute : Variable Array of 
 <Name : CharacterString, Value : CharacterString> } 
 Create LineFeature as { -- essentially a composite curve 
 featureID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 directedEdgeID : Variable Array Of RecordIdentifier NOT NULL 
 Foreign Key to DirectedEdge,  
 attribute : Variable Array of 
 <Name : CharacterString, Value : CharacterString> } 
 Create AreaFeature as { -- essentially a composite surface 
 featureID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 faceID : Variable Array Of RecordIdentifier NOT NULL Foreign Key to 
 Face, 
 attribute : Variable Array of 
 <Name : CharacterString, Value : CharacterString> } 
 Create ComplexFeature as { -- essentially an aggregate feature 
 featureID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 pointComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to PointFeature,  
 lineComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to LineFeature,  
 areaComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to AreaFeature,  
 subfeatureID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to ComplexFeature,  
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 attribute : Variable Array of 
 <Name : CharacterString, Value : CharacterString> }  

การผันแปรของระเบียนเหลานี้รวมถึงมโนทัศนของระเบียนอรรถบท (theme record) ซ่ึงเปน
ประเภทของรูปลักษณเชิงซอนที่ไมไดประกอบดวยรูปลักษณอ่ืนใด และขอมูลอรรถาธิบายอรรถ
บทซอนเรน (theme mask attribute) ที่ถูกนําพาสารสนเทศสําหรับแตละรูปลักษณและแตละระเบยีน
ของโทโปโลยีของอรรถบทใดที่ตองการสมาชิก 

 Create Theme as { -- essentially a variant of complex feature 
 featureID : RecordIdentifier NOT NULL Primary Key, 
 pointComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to PointFeature, 
 lineComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to LineFeature, 
 areaComponentID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to AreaFeature,  
 subfeatureID : Variable Array Of RecordIdentifier 
 Foreign Key to ComplexFeature,  
 -- since theme is not a Complex feature, it could not be owned by any 
 -- other ComplexFeature or Theme (all pointers are strongly typed) 
 attribute : Variable Array of 
 <Name : CharacterString, Value : CharacterString> 
 ThemeMask : Integer -- used as a bit mask, added to each 
 -- type of ComplexFeature and Feature Component 
 -- Size of theme mask usually limited number of themes to 32}  

ภาพประกอบแผนผังระเบียนมาตรฐานแสดงไวในภาพที่ D.7 

ความแตกตางหลักระหวางแบบจําลองปจจุบันและแบบจําลอง MiniTopo ที่ถูกอนุพัทธจาก
แบบจํ าลองดั้ ง เดิม   ณ  จุด เริ่มตน  แบบจําลอง  MiniTopo ถูกออกแบบในรูปโครงสร าง 
การแลกเปลี่ยน (exchange structure) และในขณะนั้นไมมีแบบจําลองเชิงวัตถุมากนัก เนื่องจาก
เงื่อนไขบังคับของโครงสรางของแฟลตไฟลเชิงลําดับ  แบบจําลองระดับมโนทัศนที่อยูเบื้องหลัง
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โครงสรางของแบบจําลอง MiniTopo สอดคลองกับแบบจําลองในปจจุบันอยางแมนยํา ในแงของ
โครงสรางของขอบเขตระหวางเสนขอบกับผิวหนา และระหวางเสนขอบกับจุดตอ  เพื่อประหยัด
พื้นที่และเพื่อความรวดเร็วของการแปลงผันจากโครงสรางการแลกเปลี่ยน (exchange structure) 
ไปสูโครงสรางการคํานวณ (computational structure)  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแบบจําลอง MiniTopo 
(โทโปโลยีขั้นต่ําสุด) ขึ้น   แบบจําลอง  MiniTopo ใชโครงสรางของรายการที่ ถูกเชื่อมโยง  
ถูกกระจาย ดังแสดงไวในภาพที่ D.5 โดยใชเสนขอบที่มีทิศทางกํากับเพื่อแสดงโครงสรางภายใน
ของโครงสรางของขอบเขตและขอบเขตรวมที่ถูกแสดงอยางชัดเจนในแบบจําลองปจจุบัน  ดวยการ
สรางแบบจําลองเชิงวัตถุที่สมบูรณกวา สมรรถนะการสืบทอดใน UML ถูกนํามาใชสําหรับ
แบบจําลองในปจจุบันนี้ แบบจําลอง MiniTopo เชิงมโนทัศนดั้งเดิมสอดคลองอยางใกลชิดกับ
โครงสรางวัตถุอยางชัดเจน  

ส่ิงนี้แสดงจุดเดนที่สําคัญของสภาพแวดลอมของแบบจําลองเชิงวัตถุที่มีมากกวา เพื่อลดชองวางของ
ชองวางทางอรรถศาสตร (“semantic gap”)   ชองวางทางอรรถศาสตร (“semantic gap”) เปนคําศัพท
อยางไมเปนทางการที่ถูกใชเพื่ออธิบายความแตกตางระหวางแบบจําลองเชิงมโนทัศน (conceptual 
model) และแบบจําลองการทําใหเกิดผล (implementation model)  สวนใหญของชองวาง (“gap”) มี
สาเหตุมาจากความจําเปนเพื่อเปลี่ยนการสรางเชิงมโนทัศนไปสูการสรางภาษาการเขียนโปรแกรม  
เนื่องจากแบบจําลองเชิงวัตถุแบบสมบูรณ (rich object model) ใหคําศัพทที่สมบูรณของการสราง
ภาษามากกวา ชองวางสามารถถูกทําใหแคบลงได  เร่ืองนี้มาพรอมกับภาวะถวงดุลของคาใชจาย 
(cost tradeoff) ที่เกิดขึ้นระหวางความซับซอนของขั้นตอนวิธี (algorithmic complexity) กับ 
ความซับซอนของโครงสรางขอมูล และขนาด (data structure complexity and size)  ในค.ศ. 1984 
เมื่อแบบจําลอง Mini Topo กําลังถูกออกแบบ เมื่อคํานึงถึงเรื่องคาใชจาย ภาวะถวงดุลของคาใชจาย 
(cost tradeoff) ถูกนํามาพิจารณา ซ่ึงในกรณีนี้ดวยขอจํากัดของหนวยความจํา แบบจําลองมโนทัศน
ที่สมบูรณถูกสรางขึ้นในลักษณะโครงสรางวัตถุ ทําใหโครงสรางขอมูลที่ไดรับจึงเปนไปอยาง
กระชับ  เนื่องจากขอจํากัดโดยรอบในระหวางการพัฒนาโครงสรางแบบจําลอง MiniTopo  
ผูสรางเริ่มตนไมมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับโครงสรางแบบจําลอง MiniTopo อยางสมบูรณ และ
จัดทําเฉพาะรายงานของโครงสรางการแลกเปลี่ยนที่ถูกจัดพิมพเผยแพรตอสาธารณะ แตไมมี
คําอธิบายอยางสมบูรณกับเนื้อหา  ในปจจุบัน ภาวะถวงดุลเร่ืองคาใชจายถูกเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ และการเก็บรักษาการสรางเชิงมโนทัศนทั้งแบบจําลองการคํานวณ (computational 
model) และแบบจําลองการจัดเก็บอยางถาวร (persistent storage model) เปนที่นิยม  คาใชจาย
ประกอบดวยแบบจําลองการจัดเก็บอยางถาวรที่มีเกินความจาํเปนและการเพิ่มขึ้นของความซับซอน
ของแบบจําลองทางการคํานวณ  ผลตอบแทนของการมีแบบจําลองคือ มีความสอดคลองกับ
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แบบจําลองซึ่งกันและกัน ลดชองวางของอรรถศาสตร และสภาพแวดลอมทางการคํานวณที่เขาใกล
ความสอดคลองทางตรรกศาสตร และแบบจําลองเชิงมโนทัศนที่มีความสมบูรณทางอรรถศาสตร  
โดยขอเท็จจริง แบบจําลองนี้ไมขัดแยงกับแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ MiniTopo ดั้งเดิม แตมีการ
จัดทําเอกสารของแบบจําลองและปรับปรุงการทําใหเกิดผลจากแบบจําลองกับสภาพแวดลอมเชิง
วัตถุที่ทันสมัยกวา 

 
 

ภาพที่ D.7 ภาพประกอบระเบียนแบบจําลอง MiniTopo แบบดั้งเดิม  
(Classic MiniTopo record illustration) 
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ตารางที่ D.1 ความสอดคลองระหวางตัวชี้ MiniTopo ดั้งเดิมและแบบจําลองในปจจุบัน 
(Table D.1 Correspondence between original MiniTopo pointers and the current model) 

MiniTopo Pointer Current Model Description 
Edge to Positive DE  TS_Edge to self in association inherited from 

TP_Edge, Center::side : TP_DirectedEdge  
Each edge is its own 
positive directed edge.  

Edge to Negative DE  TS_Edge to TS_DirectedEdge with negative 
orientation in association inherited from 
TP_Edge, Center::side : TP_DirectedEdge  

Each edge is associated 
to one negatively 
oriented directed edge.  

Positive DE to End 
Node  

TS_Edge to TS_DirectedNode with positive 
orientation in association inherited from 
TP_Edge derived from boundary operator: 
/boundary::boundary : TP_DirectedNode  

Negative DE to Start 
Node  

TS_Edge to TS_DirectedNode with negative 
orientation in association inherited from 
TP_Edge derived from boundary operator: 
/boundary::boundary : TP_DirectedNode  

An edge has a boundary 
consisting of two 
directed nodes, one 
positive and one 
negative in orientation. 
The positive one 
corresponds to the end 
node and the negative 
one to the start node.  

Positive DE to Left 
Face  

TS_Edge to TS_DirectedFace with positive 
orientation in association inherited from 
TP_Edge derived from coBoundary operator, 
/coBoundary::spoke : TP_DirectedFace  

Negative DE to Right 
Face  

TS_Edge to TS_DirectedFace with positive 
orientation in association inherited from 
TP_Edge derived from coBoundary operator, 
/coBoundary::spoke : TP_DirectedFace  

An edge has a 
coboundary consisting 
of two directed faces, 
one positive and one 
negative in orientation. 
The positive one 
corresponds to the left 
face and the negative 
one to the right face.  
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ตารางที่ D.1 ความสอดคลองระหวางตัวชี้ MiniTopo ดั้งเดิมและแบบจําลองในปจจุบัน (ตอ) 

MiniTopo Pointer Current Model Description 
DE to next DE 
(around Face)  

Structure of role “boundary” from TS_Face to 
TS_DirectedEdge in association inherited 
from TP_Face derived from boundary 
operator, /boundary::boundary : 
Set<TP_Ring>  

The boundary of a face 
is a set of rings. Each 
ring is a circular 
sequence of directed 
edges. The adjacent 
edges in this sequence 
are DE → (next DE) 
pairs from the original 
MiniTopo model.   
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คํานํา (Foreword) 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO: International Organization for 
Standardization) เปนองคการระดับโลกของหนวยงานมาตรฐานระดับประเทศ (ภาคีสมาชิก ISO) 
ตามปกติการจัดทํามาตรฐานสากลจะดําเนินการผานคณะกรรมการทางดานวิชาการ (ISO technical 
committees) ดานตางๆ โดยแตละภาคีสมาชิกที่สนใจในหัวขอซ่ึงคณะกรรมการทางดานวิชาการ
กําลังดําเนินการจัดทํามาตรฐานอยู มีสิทธิเขารวมในคณะกรรมการชุดนั้น  องคการระหวางประเทศ 
หนวยงานของรัฐและมิใชของรัฐอื่นสามารถเขารวมในการจัดทํามาตรฐาน ISO ได ในฐานะผู
ประสานงานกับ ISO  ISO รวมมืออยางใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical 
Commission) ในทุกเรื่องของการจัดทํามาตรฐานทางอิเล็กทรอเทคนิค 

มาตรฐานสากลตางๆ ไดรับการจัดทําเปนตนรางตามกฎขอบังคับที่กําหนดไวในคําสั่งชี้แนะของ 
ISO/IEC สวนที่ 2 

ภารกิ จห ลักของคณะกรรมการทางด านวิ ช าก ารคื อ  เพื่ อ จั ด เ ตรี ยมมาตรฐานสากล   
รางมาตรฐานสากล (Draft International Standards: DIS) ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
ทางดานวิชาการแลว จะถูกสงผานไปยังประเทศสมาชิกเพื่อออกเสียง  การประกาศใหเปน
มาตรฐานสากลตองไดรับเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอยางนอยรอยละ 75 ของจํานวน
ประเทศสมาชิกที่ออกเสียง 

โปรดตระหนักวามีความเปนไปไดที่บางสวนของเอกสารฉบับนี้ อาจจะเปนเรื่องที่มีลิขสิทธ์ิ  
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน จะไมรับผิดชอบสําหรับลิขสิทธิ์เหลานี้ไมวาจะเปน
เพียงบางสวนหรือทั้งหมด 

ISO 19137 ถูกจัดเตรียมโดยคณะกรรมการทางดานวิชาการชุด ISO/TC 211 Geographic 
information/ Geomatics 
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Introduction  (บทนํา) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้บัญญัติโพรไฟลแกนหลัก (core profile) ของเรขาคณิตที่เปนสวนหนึ่งของ 
ผังเคารางเชิงพื้นที่ (spatial schema) ที่ระบุไวใน ISO 19107 ซ่ึงงายตอการทําความเขาใจและมี
คาใชจายในการทําใหเกิดผลต่ํา  เปาหมายสําคัญของโพรไฟลคือ มีขนาดเล็กและถูกจํากัดเพื่อเพิ่ม
โอกาสของการไดรับการยอมรับจากตลาดอยางกวางขวาง 

ภาคขยายของแพคเกจโทโปโลยีแบบงายของโพรไฟลอาจถูกพัฒนาขึ้นในรูปของเนื้อหาในอนาคต
ของมาตรฐานสากลฉบับนี้  สังคมผูใชงานสวนใหญมีความตองการเนื้อหาที่มีมากกวาสมรรถนะที่
บัญญัติไวในมาตรฐานสากลฉบับนี้ และอาจกําหนดโพรไฟลเฉพาะขึ้นมาไดเอง 

มาตรฐานสากลฉบับนี้สนับสนุนประเภทขอมูล (data types) สําหรับรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต ที่มี 
0 1 และ 2 มิติ  มาตรฐานสากลฉบับนี้สอดคลองกับการทดสอบการไดตามมาตรฐาน หัวขอ A.1.1.3 
ของ ISO 19107: 2003  มาตรฐานสากลฉบับนี้อยูในการไดตามมาตรฐานคลาส 1 ของ ISO 19106 

ภาคผนวก A แสดงรายการคุณสมบัติเฉพาะบางประการซึ่งถูกสนับสนุนโดยมาตรฐานสากลฉบับนี้
ในขณะที่จัดพิมพเอกสารฉบับนี้ ภาคผนวก B บัญญัติชุดทดสอบนามธรรมสําหรับตัดสินวา 
ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลคงรูปแบบมาตรฐานกับโพรไฟลแกนหลัก  ภาคผนวก C 
อภิปรายวิธีการขยายโพรไฟลแกนหลัก  ภาคผนวก D นําเสนอตัวอยาง 2 ตัวอยาง 
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 19137:2007(E) 

สารสนเทศภูมิศาสตร –  โพรไฟลแกนหลักของผังเคารางเชิงพื้นที่ 
Geographic information — Core profile of the spatial schema 

1 ขอบเขต (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้กําหนดโพรไฟลแกนหลักของผังเคารางเชิงพื้นที่ตามที่ไดบัญญัติไวใน 
 ISO 19107 ซ่ึงบัญญัติเซตขนาดเล็กสุดของสมาชิกทางเรขาคณิตที่สําคัญสําหรับการสราง 
ผังเคารางประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของ ISO 19106  

มาตรฐานสากลฉบับนี้สนับสนุนขอมูลเชิงพื้นที่หลายรูปแบบและคําอธิบายภาษาซึ่งถูกพัฒนาและ
ใชอยางกวางขวางในหลายประเทศหรือองคกรประสานงาน 

หมายเหตุ ขอมูลที่ถูกจําลองภายใตมาตรฐานสากลฉบับนี้สอดคลองกับแบบจําลองเชิงพื้นที่ที่ถูกพัฒนาและ 
ใชงานโดยหลายองคกร ดูภาคผนวก A 

2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 

ชุดทดสอบนามธรรมสําหรับมาตรฐานสากลฉบับนี้แสดงไวในภาคผนวก B 

3 เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative references) 

เอกสารอางอิงตอไปนี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับการใชงานเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ สําหรับการอางอิง
เวลาจะใชเฉพาะเอกสารอางอิงที่มีการจัดพิมพเทานั้น สําหรับเอกสารอางอิงที่ไมระบุเวลาจะใช
อางอิงจากเอกสารที่มีการจัดพิมพฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารที่มีการปรับปรุงแกไข) 

ISO 19107: 2003, Geographic information — Spatial schema 

ISO 19111: 2003, Geographic information — Spatial referencing by coordinates 
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4 คําศัพท คํานิยาม สัญลักษณและคํายอ  
 (Terms, definitions, symbols and abbreviated terms) 

สําหรับวัตถุประสงคของเอกสารนี้ คําศัพท คํานิยาม สัญลักษณและคํายอใชเหมือนกับที่กําหนดไว
ใน ISO 19107 

5 แพคเกจของเรขาคณิต (Geometry packages) 

5.1 แผนภาพของคลาส (Class diagram) 

ภาพที่ 1 แสดงโพรไฟลแบบสมบูรณของ ISO 19107 เงื่อนไขบังคับ (constraint) ใน ISO 19107 มี
มากมายเกินกวาจะแสดงไวในกราฟกในภาพที่ 1 แตถูกอธิบายไวในหัวขอ 5.2 ถึง 5.12  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกจํากัดกับการประยุกตในเรื่องตอไปนี้ 

— การจัดผังคํา (mapping) ระหวางรูปลักษณและรูปปฐมฐานทางเรขาคณิตเปนแบบ 1 ตอ 1 

— รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตทัง้หมดถูกอางองิกับระบบพิกดัอางอิงแบบเอกเทศ 

— เสนโคง (curves) ทั้งหมด ประกอบดวยเซกเมนตของเสน (line segments) 

— พื้นผิว (surfaces) ทั้งหมด ประกอบดวยผิวหนาราบเชิงระนาบ (planar facets) 
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ภาพที่ 1 โพรไฟลแบบสมบูรณ (The complete profile) 

คลาสเชิงนามธรรมที่ปรากฏในภาพที่ 1 และตองการความเขากันได (compatibility) กับ ISO 19107 
จะถูกตัดทิ้งออกไปในการนําเสนอแบบงายในภาพที่ 2 

หมายเหตุ คลาสเชิงนามธรรมที่จําเปนตองใชสําหรับความเขากันไดกับ ISO 19107 ถูกตัดทิ้งไป รวมทั้ง 
ความสัมพันธที่สืบทอดระหวางคลาส GM_Ring และ คลาส GM_Object ไมไดแสดงไวในที่นี้ 
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ภาพที่ 2 มุมมองแบบยออยางงายของโพรไฟลสําหรับแสดงโครงสรางของโพรไฟล  
(A simplified, “flattened” view to the profile for illustrating its structure) 

5.2 การสรางที่ถูกตัดท้ิง (Omitted constructs) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมใชการปฏิบัติการหรืออินเตอรเฟสจาก ISO 19107  นอกจากนี้ การสราง
อ่ืนใดจาก ISO 19107 ถูกตัดทิ้งในมาตรฐานสากลฉบับนี้ เวนแตการสรางที่ถูกกลาวถึงในหัวขอ 5.3 

5.3 คลาสที่รักษาไวโดยปราศจากเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติม  
 (Classes retained without additional constraints) 

คลาสตอไปนี้เหมือนกับคลาสใน ISO 19107 

— คลาสนามธรรม (Abstract classes): คลาส GM_Object (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.2.2) 
คลาส GM_Boundary (หัวขอ 6.3.2) คลาส GM_PrimitiveBoundary (หัวขอ 6.3.4) คลาส 
GM_Primitive (หัวขอ 6.3.10) คลาส GM_OrientablePrimitive (หัวขอ 6.3.13) คลาส 
GM_Complex (หัวขอ 6.6.2) คลาส GM_Composite (หัวขอ 6.6.3) 

— คลาสรูปธรรม (Concrete classes): คลาส GM_Ring (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.3.6) คลาส 
GM_SurfaceBoundary (หัวขอ 6.3.7) คลาส GM_Point (หัวขอ 6.3.11) คลาส GM_Curve 
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(หัวขอ 6.3.16) คลาส GM_Surface (หัวขอ 6.3.17) DirectPosition (หัวขอ 6.4.1) คลาส 
GM_PointArray (หัวขอ 6.4.6) คลาส GM_LineString (หัวขอ 6.4.10) 

เชนเดียวกันกับ ISO 19107 มาตรฐานสากลฉบับนี้อางอิงถึงคลาสนามธรรม SC_CRS ซ่ึงถูกกําหนด
ไวใน ISO 19111 

5.4 คลาสรูปธรรมทําเปนคลาสนามธรรม (Concrete classes made abstract) 

คลาสตอไปนี้เปนคลาสรูปธรรมใน ISO 19107 แตเปนคลาสนามธรรมในโพรไฟลนี้ไดแก คลาส 
GM_OrientableCurve (หัวขอ 6.3.14) คลาส GM_OrientableSurface (หัวขอ 6.3.15) คลาส 
GM_CompositeCurve (หัวขอ 6.6.5) 

5.5 การเชื่อมสัมพันธ (Associations) 

5.5.1 การเชื่อมสัมพันธท่ีรักษาไวโดยปราศจากเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติม 
 (Associations retained without additional constraints) 

การเชื่อมสัมพันธตอไปนี้เหมือนกันกับใน ISO 19107 ไดแก ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate 
Reference System) (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.2.2.17) การเชื่อมสัมพันธ “Composition” ระหวาง
คลาส GM_CompositeCurve กับคลาส GM_OrientableCurve  (ISO 19107:2003 ภาพที่ 28) 

5.5.2 การแบงสวนระหวางคลาส GM_Curve กับคลาส GM_CurveSegment  
 (Segmentation between GM_Curve and GM_CurveSegment) 

การเชื่อมสัมพันธ “Segmentation” ระหวางคลาส GM_Curve กับคลาส GM_CurveSegment (ISO 
19107:2003 หัวขอ 6.3.16.3) ถูกเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ ภาวะรากซ้ํา (multiplicity) ของบทบาท (role) 
“curve” ถูกจํากัดจาก [0,1] เปน [1] และภาวะรากซ้ํา ของบทบาท “segment” ถูกจํากัดจาก [1 ..n] 
เปน [1]  ดังนั้น การอินสแตนส (Instances) ของคลาส GM_CurveSegment ไมสามารถมีไดจริงหาก
ไมเปนสวนหนึ่งของคลาส GM_Curve 

 GM_CurveSegment::curve[1] : Reference<GM_Curve> multiplicity restricted from 
[0,1]) 
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5.5.3 การแบงสวนระหวางคลาส GM_ Surface กับคลาส GM_ SurfacePatch  
 (Segmentation between GM_Surface and GM_SurfacePatch) 

การเชื่อมสัมพันธ “Segmentation” ระหวางคลาส GM_Surface กับคลาส GM_SurfacePatch (ISO 
19107:2003 หัวขอ 6.3.17.3) ถูกเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ ภาวะรากซ้ําของบทบาท “surface” ถูกจํากัด
จาก [0,1] เปน [1]  ดังนั้น การอินสแตนสของคลาส GM_SurfacePatch ไมสามารถมีไดจริงหากไม
เปนสวนหนึ่งของคลาส GM_Surface 

 GM_SurfacePatch::surface[1] : Reference<GM_Surface> (multiplicity restricted from [0,1]) 

5.5.4 DirectPosition::coordinateReferenceSystem 

ภาวะรากซ้ําของบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “coordinateReferenceSystem” ของประเภทขอมูล 
DirectPosition (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.4.1.4) ถูกจํากัดจาก [0,1] เปน [0]  ผลลัพธที่ตามมาคือ แต
ละจุดไมสามารถระบุ ระบบอ างอิ งได  จุด เหล านี้ ต อง ถูกสร างผ านการ เชื่ อมสัมพันธ 
GM_Object::CRS 

ขอมูลในชุดขอมูลใดๆ ที่คงรูปมาตรฐานกับมาตรฐานสากลฉบับนี้อาจอยูในระบบพิกัดอางอยางใด
อยางหนึ่งเพียงระบบเดียว 

 DirectPosition::coordinateReferenceSystem [0] : ISO1 9111::SC_CRS (multiplicity 
restricted from [0,1]) 

5.5.5 GM_SurfaceBoundary::exterior 

ภาวะรากซ้ําของบทบาทการเชื่อมสัมพันธ “exterior” ของคลาส GM_SurfaceBoundary (ISO 
19107:2003 หัวขอ 6.3.7.2) ถูกจํากัดจาก [0,1] เปน [0]  ดังนั้น พื้นผิวท้ังหมดจําเปนตองมีขอบเขต
ของพื้นที่ภายนอกและผิวหนาเอกภพ (“universe face”) ซ่ึงไมอนุญาตใหใชในมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

 GM_SurfaceBoundary::exterior[1] : GM_Ring (multiplicity restricted from [0,1]) 
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5.5.6 Interior to 

ภาวะรากซ้ําของบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “coincidentSubelement” และ “superElement” ของ
คลาส GM_Primitive (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.3.10.4 การเชื่อมสัมพันธ “Interior to”) ถูกจํากัด
เกี่ยวกับจุดสิ้นสุดทั้งสองจุดเปน [0]  ดังนั้น ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมรวมคลาส GM_Primitives 
ที่พองซึ่งกันและกัน 

 GM_Primitive::coincidentSubelement [0] : GM_Primitive (multiplicity restricted from [0..n]) 
 GM_Primitive::superElement [0] : GM_Primitive (multiplicity restricted from [0..n]) 

หมายเหตุ  ในภาพที่ 8 ISO 19107:2003 เรียกการเชื่อมสัมพันธของจุดสิ้นสุด 2 จุดนี้วา 
“containedPrimitive” และ “containingPrimitive” ตามลําดับ แมวาการเช่ือมสัมพันธทั้งสองนี้ถูกเรียกวา 
“coincidentSubelement” และ “superElement” ในเนื้อหาของ ISO 19107 

5.5.7 Contains 

ภาวะรากซ้ําของบทบาทการเชื่อมสัมพันธ  “subComplex” และ  “superComplex” ของคลาส 
GM_Complex (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.6.2.3 การเชื่อมสัมพันธ “Contains”) ถูกจํากัดเกี่ยวกับ
จุดสิ้นสุดทั้งสองจุดเปน [0]  ดังนั้น ในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมรวมคลาส GM_Complexes ที่พอง
ซ่ึงกันและกัน 

 GM_Complex::subComplex[0] : GM_Complex (multiplicity restricted from [0..n]) 
 GM_Complex:: superComplex [0] : GM_Complex (multiplicity restricted from [0..n]) 

5.5.8 Complex 

ภาวะรากซ้ํ าของบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ  “element” และ  “complex” ระหวางคลาส 
GM_Primitive กับ คลาส GM_Complex (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.6.2.4 การเชื่อมสัมพันธ 
“Complex”) ถูกจํากัดเปน [0]  ดังนั้น รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตไมสามารถเปนสวนหนึ่งของ 
รูปเชิงซอนเนื่องจากรูปเชิงซอนเกินสมรรถนะต่ําสุดที่ตองการโดยมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

 GM_Primitive::complex [0] : GM_Complex (multiplicity restricted from [0..n]) 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
 Geographic information – Spatial schema 



ภาคผนวก ข รางเอกสารมาตรฐาน ISO19137 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย  ข- 12 

5.5.9 Composition 

ภาวะรากซ้ําของบทบาทของการเชื่อมสัมพันธ “generator” และ “composite” ระหวางคลาส 
GM_Primitive  กับคลาส GM_Complex (ISO 19107:2003 ภาพที่ 25 การเชื่อมสัมพันธ 
“Composition”) ถูกจํากัดเปน [0]  ดังนั้น รูปปฐมฐานทางเรขาคณิตไมสามารถเปนสวนหนึ่งของ
การประกอบ (composite) เนื่องจากการประกอบเกินสมรรถนะต่ําสุดที่ตองการโดยมาตรฐานสากล
ฉบับนี้ 

 GM_Primitive::composite[0] : GM_Composite (multiplicity restricted from [0..n]) 

5.6 GM_Position 

ประเภทขอมูลของคลาส GM_Position (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.4.5) ถูกจํากัดดังนี้คือ ภาวะราก
ซํ้าของขอมูลอรรถาธิบาย “direct” ของคลาส GM_Position ถูกจํากัดเปน [1] และ ภาวะรากซ้ําของ
ขอมูลอรรถาธิบาย “indirect” ของคลาส GM_Position ถูกจํากัดเปน [0]  ดังนั้น ประเภทขอมูล
อนุญาตเฉพาะการระบุของตําแหนงในลักษณะของคาพิกัด  (การแปรผันทางตรง) เทานั้น  
การแปรผันทางออมไมนาํมาใช 

 GM_Position::direct [1] : Direct Position (multiplicity restricted from [0,1]) 
 GM_Position::indirect [0] : GM_PointRef (multiplicity restricted from [0,1]) 

5.7 GM_CurveSegment 

ภาวะรากซ้ํ าของขอมูลอรรถาธิบาย  GM_CurveSegment::numDerivativesAtStart 
numDerivativeslnterior และ numDerivativesAtEnd (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.4.9.3) ถูกจํากัดจาก 
[0,1] เปน [0]  ดังนั้น เฉพาะความตอเนื่องแบบงาย (simple continuity) ภายในและระหวาง
เซกเมนตเสนโคงประชิดถูกอธิบาย ดังนี้ 

 GM_CurveSegment::numDerivativesAtStart [0]  :  Integer (multiplicity restricted from [0,1]) 
 GM_CurveSegment::numDerivativesInterior [0]  :  Integer (multiplicity restricted from [0,1]) 
 GM_CurveSegment::numDerivativesAtEnd[0]  :  Integer (multiplicity restricted from [0,1]) 
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5.8 GM_CurveInterpolation 

รายการรหัสของคลาส GM_CurveInterpolation (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.4.8) ถูกจํากัดเปนแบบ
เชิงเสน (“linear”)  ดังนั้น การประมาณคาในชวง (interpolation) ระหวาง 2 จุดของเสนโคงถูกจํากัด
ใหเปนเสนตรง ยกเวนการประมาณคาในชวงแบบอื่น เชน geodesic, elliptical, clothoid เปนตน 

5.9 GM_SurfaceInterpolation 

รายการรหัสของคลาส GM_SurfaceInterpolation (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.4.32) ถูกจํากัดเปน
แบบเชิงระนาบ (“planar”) และไมมี (“none”)  ดังนั้น พื้นที่ภายในของพื้นผิวเปนแบบราบ (plane) 
หรือไมมีการระบุ และ ฉะนั้นถูกกําหนดโดยพื้นผิวอางอิง 

5.10 GM_SurfacePatch 

ภาวะรากซ้ําของขอมูลอรรถาธิบาย GM_SurfacePatch::numDerivativesOnBoundary (ISO 
19107:2003 หัวขอ 6.4.34.3) ถูกจํากัดจาก [0,1] เปน [0]  ดังนั้น เฉพาะความตอเนื่องแบบงาย 
(simple continuity) ณ ขอบเขตระหวางพื้นผิวประชิดถูกอธิบาย 

 GM_SurfacePatch::numDerivativesOnBoundary[0]  :  Integer (multiplicity restricted 
from [0.1]) 

5.11 GM_Polygon 

ภาวะรากซ้ําของขอมูลอรรถาธิบาย GM_Polygon::spanningSurface (ISO 19107:2003 หัวขอ 
6.4.36.3) ถูกจํากัดจาก [0, 1] เปน [0]  ดังนั้น พื้นที่ภายในของโพลีกอน (polygon) จะไมถูกอธิบาย
โดยพื้นผิวแบบ Spanning เชน แบบจําลองระดับความสูง (elevation model)  

 GM_Po1ygon::spanningSurface [0] : GM_Surface (multiplicity restricted from [0,1]) 

5.12 GM_CompositeCurve 

คลาส GM_CompositeCurve (ISO 19107:2003 หัวขอ 6.6.5) ถูกทําใหเปนคลาสนามธรรม  
นอกจากนี้ ส่ิงที่ตองการคือ  ไมใชทั้งคลาส  GM_CompositeCurve หรือตัวกําเนิดของคลาส 
GM_CompositeCurve ระบุระบบพิกัดอางอิง (ซ่ึงถูกแปลความหมายวามีระบบพิกัดอางอิงเหมือน
ตัวบรรจุ (container) ของคลาส GM_CompositeCurve ตามมาตรฐาน ISO 19107) 
 GM_CompositeCurve 
  CRS. isEmpty 
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  generator . CRS. isEmpty 

6 แพคเกจของโทโปโลยี (Topology packages) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดใชแพคเกจของโทโปโลยีจาก ISO 19107 

หมายเหตุ การตัดสินใจเรื่องนี้มาจากมูลเหตุของความงายและคาใชจายของการทําใหเกิดผลที่ตํ่า  แตอยางไรก็
ตาม สังคมผูใชงานบางกลุมอาจตองการคลาสโทโปโลยีตางๆ  เชนเดียวกับการสรางอื่นๆ พวกเขามีอิสระในการ
กําหนดภาคขยายของมาตรฐานสากลฉบับนี้ โดยการเพิ่มเคาโครงของโทโปโลยีทั้งหมดหรือเซตยอยที่เหมาะสม
ของโทโปโลยี  ภาคผนวก D ของ ISO 19107:2003 อาจใหขอมูลที่แสดงถึงการรวมของเรขาคณิตกับโทโปโลยี 
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ภาคผนวก A (Annex A) 
(ภาคไมบังคับ) (informative)  

คุณสมบัติเฉพาะที่รองรับ (Supported specifications) 

A.1 บทนํา (Introduction) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้อาศัยแบบจําลองเชิงพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชโดยหลายองคกร 
ขอมูลเชิงพื้นที่ถูกจําลองดวยมาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกคาดหวังวาสอดคลองกับเซตยอยของ
คุณสมบัติเฉพาะที่ถูกแสดงรายการไวดานลาง  ดังนั้น ในการยายขอมูลแบบ“profile-compliant” เขา
สูระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับคุณสมบัติเฉพาะที่ถูกแสดงรายการใดๆ ใชความพยายามเพียง
เล็กนอยเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ถูกจําลองดวยภาคขยายของโพรไฟลแกนหลักไมจําเปนจะตองสอดคลองกัน
ตอไป  ตัวอยางเชน ถาภาคขยายรวมคลาส GM_Clothoid จาก ISO 19107 ขอมูลที่ถูกจําลองจะ
สอดคลองเฉพาะกับมาตรฐานเหลานั้นที่สนับสนุนการประมาณคาในชวงแบบ clothoids อยาง
แทจริง  คุณสมบัติเฉพาะที่ถูกแสดงรายการสวนใหญขยายแกนหลักโดยทั่วไปดังที่ระบุไวใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้  เร่ืองนี้แสดงไวในภาพที่ A.1  
 

 

ภาพที่ A.1 ความสัมพันธระหวาง ISO 19137 และคุณสมบัติเฉพาะกบัภาคขยาย 
(Relationship between ISO 19137 and specifications with extensions) 
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A.2 รายการของคุณสมบัติเฉพาะที่ถูกสนับสนุน (List of supported specifications) 

ในขณะที่จัดพิมพเอกสารฉบับนี้ คุณสมบัติเฉพาะตอไปนี้ถูกระบุวาสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ฉบับนี้  แตอยางไรก็ตาม บางรายการของคุณสมบัติเฉพาะเหลานี้มีมีภาคขยายตอเอกสารมาตรฐาน
ฉบับนี้ 

— ALKIS, Working Committee of the Surveying Authorities of the States of the Federal 
Republic of Germany , (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander der 
Bundesrepublik Deutschland), 2003. 

— DGIWG and IHO, Profile(s) of ISO 19107 that support two-dimensional topology. Digital 
Geographic information Working Group and International Hydro-graphic Bureau, 2003. 

— GeoWin, Chinese Association for Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 2002. 

— INTERLIS, Swiss National Standard SN 612031. Association Suisse de Normalisation, 
2003. 

— ISO 19136, Geographic information - Geography Markup Language. 

— OpenGIS Simple Features, OpenGlS Consortium, 1999. 

— SOSI Coordinated approach for spatial data - Norwegian standard, part 1 Geometry model. 
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ภาคผนวก B (Annex B) 
(ภาคบังคับ) (normative)  

ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) 

B.1 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเรขาคณิต 0 มิต ิ(Data types for 0-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวา ผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล
แสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุของคลาส GM_Point รวมกับขอมูล
อรรถาธิบายของตําแหนง Y และการเชื่อมสัมพันธ Coordinate Reference System ที่สืบ
ทอดจากคลาส GM_Object 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล  

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ภาคผนวก A หัวขอ A.1.1.1 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

B.2 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเรขาคณิต 1 มิต ิ(Data types for 1-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลที่
สอดคลองกับขอกําหนดทั้งหมดของ B.1 และแสดงกระบวนการของการทําใหเกดิเปนวัตถุ
ของคลาส GM_Curve รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย orientation และการเชื่อมสัมพันธ 
segmentation และคลาส GM_LineString รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย controlPoint 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล 

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ภาคผนวก A หัวขอ A.1.1.2 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

B.3 ประเภทขอมูลสําหรับรูปเรขาคณิต 2 มิต ิ(Data types for 2-dimensional geometry) 

a) วัตถุประสงคการทดสอบ: ตรวจสอบความเปนจริงวาผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟลที่
สอดคลองกับขอกําหนดทั้งหมดของ B.2 และแสดงกระบวนการของการทําใหเกดิเปนวัตถุ
ของคลาส GM_Surface รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย orientation และการเชื่อมสัมพันธ 
segmentation และคลาส GM_Polygon รวมกับขอมูลอรรถาธิบาย boundary 
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b) วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารของผังเคารางการประยุกตหรือโพรไฟล  

c) เอกสารอางอิง: ISO 19107:2003 ภาคผนวก A หัวขอ A.1.1.3 

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

หมายเหตุ  การทดสอบ A.1.1.3 ใน ISO 19107:2003 อาณัติคือ การเชื่อมสัมพันธคลาส 
GM_Primitive::interiorTo (หัวขอ 6.3.10.4) ถูกแสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุ  มาตรฐานสากล
ฉบับนี้แสดงกระบวนการของการทําใหเกิดเปนวัตถุจากการเชื่อมสัมพันธนี้ แตจํากัดภาวะรากซ้ําเปน 0 
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ภาคผนวก C (Annex C) 
(ภาคไมบังคับ) (informative)  

ภาคขยายของแกนหลัก (Extending the core) 

C.1 บทนํา (Introduction) 

วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลฉบับนี้คือ เพื่อบัญญัติแกนหลักของ ISO 19107 ซ่ึงงายตอการทํา
ความเขาใจและมีคาใชจายในการทําใหเกิดผลต่ํา  แกนหลักซึ่งมีขนาดเล็กและถูกจํากัดเพื่อเพิ่ม
โอกาสของการไดรับความยอมรับจากตลาดอยางกวางขวาง  ดังนั้น โพรไฟลแกนหลักแบบไมจํากัด
จะไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไวนี้ 

แตอยางไรก็ตาม สังคมผูใชงานสวนใหญมีความตองการเนื้อหาที่มีมากกวาสมรรถนะที่บัญญัติไว
ในมาตรฐานสากลฉบับนี้  สังคมผูใชงานดังกลาวนี้อาจกําหนดโพรไฟลเฉพาะขึ้นมาไดเอง ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยโพรไฟลแกนหลักที่กําหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ แตสามารถลดทอนเงื่อนไข
บังคับของมาตรฐานสากลฉบับนี้และเพิ่มเติมตัวสรางอื่นๆ  ถาโพรไฟลของสังคมผูใชงานไดรับ
ความสนใจโดยทั่วไป โพรไฟลนั้นสามารถดําเนินการตามกระบวนการกําหนดมาตรฐานสําหรับ
ประกาศใหเปนมาตรฐาน ISO ตอไป ในขณะเดียวกัน ผูอานควรอางอิงถึง ISO 19106 สําหรับ
กระบวนการของการทําโพรไฟล ภาคผนวกที่ไมเปนภาคบังคับนี้อาจใชเปนแนวทางสําหรับเปน
ตัวอยางบางประการตามความตองการ 

C.2 การรวมกลุมทางเรขาคณิต (Geometric aggregates) 

ผัง เค าร างการประยุกตมี อิสระในการใชการเชื่อมสัมพันธ  ( associations)  การรวมกลุม 
(aggregations) และการประกอบ  (compositions) ระหวางคลาสของผูใชงานตางๆ ซ่ึงขอมูล
อรรถาธิบายของคลาสของผูใชงานสามารถเปนประเภทรูปเรขาคณิต  ตัวอยางเชน สวนผลไมอาจ
ถูกจําลองในรูปของการรวมกลุมของไมผลตางๆ ไมผลแตละชนิดมีขอมูลอรรถาธิบายของตําแหนง 
เชนเดียวกัน การสํารวจรายคาบของตัวอยางอุณหภูมิสามารถถูกจําลอง ดังแสดงในภาพที่ C.1 

 

ภาพที่ C.1 ตัวอยางของการกําหนดการรวมกลุมและการประกอบในผงัเคารางการประยุกต 
(Examples of defining aggregation and composition in application schemas) 

รางมาตรฐาน 19107_FN-2:20/10/2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
 Geographic information – Spatial schema 



ภาคผนวก ข รางเอกสารมาตรฐาน ISO19137 ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย  ข- 20 

ในหลายกรณี การรวมกลุมสามารถถูกจําลองในระดับของผังเคารางการประยุกต  ตัวอยางเหลานี้ใช
เฉพาะคลาส GM_Point ซ่ึงเปนประเภทที่สนับสนุนโดยโพรไฟลแกนหลัก  ในกรณีนี้ โพรไฟล 
แกนหลักพอเพียง ดังนั้น เราไมจําเปนตองมีภาคขยาย (extension)  

แตอยางไรก็ตาม สังคมผูใชงานบางกลุมอาจมีความตองการสําหรับประเภทการรวมกลุมทาง
เรขาคณิตของ ISO 19107 เชน คลาส GM_MultiPoint หรือ คลาส GM_MultiCurve  สังคมผูใชงาน
เหลานี้มีอิสระในการกําหนดภาคขยายใหกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ที่รวมประเภทเหลานี้ 

C.3 รูปเรขาคณิต 3 มิติ (Three-dimensional geometry) 

ในขณะเดียวกัน มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมสนับสนุนรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 3 มิติ (รูปทรงตัน)  
มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมอนุญาตใหรูปปฐมฐานทางเรขาคณิต 0 1 และ 2 มิติมีอยูภายใน 
ระบบพิกัดอางอิง 3 มิติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสนโคงซ่ึงประกอบดวยขอบเขตของพื้นที่ภายนอกของคลาส GM_SurfacePatch 
อาจประกอบดวยคลาส GM_LineStrings ที่มีจุดควบคุม 3 มิติ  ถาตําแหนงของจุดของพื้นที่ภายใน
ไมถูกกําหนด การประมาณคาในชวงของพื้นผิวอาจเปนแบบไมมี (“none”)  การประมาณคาในชวง
เชิงแบบระนาบ (“planar”) สามารถยอมรับได ถาทุกจุดวางบนระนาบ 

ถาสังคมผูใชงานบางกลุมตองการใชรูปทรงตัน เชน คลาส GM_Conic หรือ GM_Sphere พวกเขามี
อิสระในการกําหนดภาคขยายใหกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ได 

C.4 การเพิ่มคลาสยอยของคลาส GM_CurveSegment  
 (Additional subclasses of GM_CurveSegment) 

ในมาตรฐานสากลฉบับนี้  คลาส  GM_LineString เปนเพียงคลาสยอย  (subclass) ของคลาส 
GM_CurveSegment  แตอยางไรก็ตาม สังคมผูใชงานบางกลุมอาจตองการเพิ่มประเภทของ
เซกเมนตเสนโคงของ ISO 19107 เชน คลาส GM_Arc คลาส GM_Clothoid หรือ คลาส 
GM_BSplineCurve  สังคมผูใชงานเหลานี้สามารถกําหนดภาคขยายใหกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ซ่ึง
ควรรวมคลาสยอยของคลาส GM_CurveSegment ที่ตองการ 
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ภาคผนวก D (Annex D) 
(ภาคไมบังคับ) (informative) 

ตัวอยาง (Examples) 

D.1 ExampleCurve 

ภาพที่ D.1 แสดงตัวอยางของคลาส GM_Curve ที่ประกอบดวยเซกเมนตของคลาส GM_LineString 
แบบเดี่ยว 

 
ภาพที่ D.1 แสดง “ExampleCurve” คือ คลาส GM_Curve ท่ีประกอบดวยเซกเมนตของคลาส 

GM_LineString แบบเดี่ยว 

ภาพที่ D.2 แสดงแผนภาพวัตถุของภาษา UML สําหรับ "ExampleCurve” และวัตถุตางๆ ที่ถูกเชื่อม
สัมพันธของ "ExampleCurve” 

 
ภาพ D.2 แผนภาพวตัถุของ UML สําหรับ “ExampleCurve” 
และวัตถุตางๆ ท่ีถูกเชื่อมสัมพันธของ “ExampleCurve” 
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D.2 ExampleSurface 

ภาพที่ D.3 แสดงตัวอยางของคลาส GM_Surface ที่ประกอบดวย 2 คลาส GM_Polygons 

 

หมายเหตุ พ้ืนที่ภายนอก (exterior) ของขอบเขตของ Patch A คือ คลาส GM_Ring “R1” ซึ่งประกอบดวย
คลาส GM_Curve “C1” แบบเดี่ยว  ขอบเขตของ Patch B มีพ้ืนที่ภายนอก (exterior) (“R2” ซึ่งประกอบดวยคลาส 
GM_Curve “C2” และพื้นที่ภายใน (interior) (“R3” ซึ่งประกอบดวยคลาส GM_Curve “C3”) 

ภาพที่ D.3 “ExampleSurface” คือ คลาส GM_Surface ซ่ึงประกอบดวย 2 คลาส GM_Polygons 
“Patch A” และ “Patch B” 

ภาพที่ D. 4 แสดงแผนภาพวัตถุของ UML สําหรับ “ExampleSurface” และวัตถุตางๆ ที่ถูกเชื่อม
สัมพันธของ “ExampleSurface” 
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หมายเหตุ รายละเอียดของแตละสายเสน (Line string) ถูกตัดออกไป โปรดกรุณาอางอิงกับตัวอยางกอนหนา
นี้สําหรับโครงสรางของเสนโคง 

ภาพที่ D.4 แผนภาพวตัถุของ UML สําหรับ “ExampleSurface” และวัตถุตางๆ ท่ีถูกเชื่อมสัมพันธ
ของ “ExampleSurface” 
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