สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓
บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑) กภช. ๑๙๑๐๓ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภู มิ ส ำรสนเทศกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ำษำโครงร่ ำ งเชิ ง แนวคิ ด
(Conceptual schema language)
๒) กภช.๑๙๑๐๖ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมำตรฐำนโพรไฟล์ของภูมิสำรสนเทศ (Profiles)
๓) กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงพื้นที่ (Spatial schema)
๔) กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงเวลำ (Temporal schema)
๕) กภช.๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงกฎสำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ (Rules
for application schema)
๖) กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรเข้ำรหัส (Encoding)
๗) กภช.๑๙๑๒๕-๒ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภู มิส ำรสนเทศรูปลั กษณ์ ท ำงภู มิส ำรสนเทศ(Simple feature
access – Part ๒ : SQL option)
๘) กภช.๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระบบให้บริกำรระบุตำแหน่งหลำยรูปแบบสำหรับแสดง
เส้นทำงและกำรนำร่อง (Multimodal Routing and Navigation)
๙) กภช.๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ (Procedures
for registration of geographical information items)
๑๐) กำรกำหนดมำตรฐำนกลำงสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศที่ประกำศโดย
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๒ เรื่อง ดังนี้
๑๐.๑) ข้อกำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๑
๑๐.๒) ข้อกำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒

กภช. ๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

โครงร่างกฎสาหรับการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่ งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง โครงร่ำงกฎสำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ
ก ำหนดขึ้ น โดยอ้ ำ งอิ ง ISO 19109:2005 Geographic information –Rules for application schema
โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิสำรสนเทศ “สำรสนเทศภูมิศำสตร์ – โครงร่ำงกฎสำหรับกำรประยุกต์
ภูมิสำรสนเทศ” ของสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ อธิบำยควำมเป็นจริงโดยแทนควำมเป็นจริงด้วยสิ่งที่เป็นนำมธรรม (abstract) และ
เป็นกำรพิจำรณำควำมเป็นจริงเพียงบำงส่วนเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรประยุกต์ใช้ (application) ซึ่งจะ
เป็นตัวกำหนดรำยกำรเนื้อหำ และโครงสร้ำงของกำรจัดเก็บข้อมูลที่ต้องกำร เมื่อมีกำรพัฒ นำของเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ และ GIS ทำให้ เกิดกำรใช้งำนข้อมูล ภูมิศำสตร์เพิ่ มขึ้นอย่ำงมำก ท ำให้ เกิดควำมต้องกำรที่ จะ
แลกเปลี่ยนใช้งำนข้อมูลภูมิศำสตร์ร่วมกัน
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับ
- กำหนดหลักกำรและวิธีกำรจัดสร้ำง application schema สำหรับชุดข้อมูล ภูมิสำรสนเทศ ให้เป็น
มำตรฐำน โดยให้ภำษำ UML
- เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐำน แนวทำง หรื อ ตั ว อย่ ำ งกำรประยุ ก ต์ ใช้ งำนมำตรฐำน ISO 19109: Rules for
application schema สำหรับระบบภูมิสำรสนเทศของประเทศไทย
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ กำหนด
- กำรสร้ำงแบบจำลองเชิงแนวคิดของฟีเจอร์ และคุณสมบัติของฟีเจอร์ เหล่ำนั้น จำกเอกภพของสรรพ
สำระ ( Universe of Discourse)
- กำรนิยำม application schema
- กำรใช้ภำษำเค้ำร่ำงเชิงแนวคิด (Conceptual schema language) ในกำรจัดสร้ำง application schema
- กำรเปลี่ ย นแปลงจำกแนวคิ ด ในแบบจ ำลองเชิ ง แนวคิ ด ไปเป็ น ชนิ ด ของข้ อ มู ล (Data type)
ใน application schema
- กำรรวม schema มำตรฐำนต่ำง ๆ จำกมำตรฐำนด้ำนข้อมูลภูมิศำสตร์อื่น ๆ เข้ำกับ application schema
เป้ำหมำยของมำตรฐำนนี้คือ จัดทำข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดสร้ำง และจัดทำเอกสำร Application
schema เพื่อให้ แน่ใจว่ำข้อมูลสำมำรถถูกเข้ำใจได้ทั้งโดยผู้ใช้ และโดยระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้ำงของชุด
ข้อมูลที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยน จะต้องถูกอธิบำยอย่ำงครบถ้วนและเป็นระบบ วิธีกำรเชื่อมต่อกัน (Interface)
ระหว่ำงระบบ จะต้องถูกนิยำมขึ้นด้วยวิธีกำรตำมที่กำหนดในมำตรฐำนฉบับนี้

หมายเหตุ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตมำตรฐำนนี้ ได้แก่
- กำรเลือกภำษำเค้ำร่ำงเชิงแนวคิด ภำษำใดภำษำหนึ่ง มำจัดสร้ำง application schema
- กำรนิยำม application schema ใดเป็นกำรเฉพำะ
- กำรนำเสนอชนิดของฟีเจอร์ ( feature) และคุณสมบัติของฟีเจอร์เหล่ำนั้น ใน feature catalogue
- กำรนำเสนอ metadata
- กฎเกณฑ์ในกำรจับคู่เทียบ (mapping) ระหว่ำง application schema หนึ่ง ๆ กับ application
schema อื่น ๆ
- กำรนำ application schema ไปพัฒนำ (implementation) ให้เกิดขึ้นจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์
- กำรออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ระบบงำนประยุกต์
- กำรเขียนโปรแกรม
มำตรฐำนนี้มีส่วนงำน หรือองค์กรที่สำมำรถใช้ได้ดังนี้
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง/องค์กร
Developers of GIS products
ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก GIS
Developers of GIS application systems
ผู้พัฒนำระบบกำรประยุกต์ใช้ GIS
Producers/ suppliers of geographic data
ผู้ผลิตและจัดหำข้อมูล GIS
Users of geographic data and GIS
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS
Developers of standards
ผู้พัฒนำมำตรฐำน

กำรใช้งำน
Yes
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้
Yes
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้

Yes
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
Executive Summary
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาและประยุกตใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย คือการที่ขอมูลซึ่งแตละหนวยงานจัดสรางขึ้นมาไมสามารถถูกนํามาไปใชงานโดย
หน ว ยงานอื่น ๆ ได โดยง าย อั น มี สาเหตุเ นื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดํา เนินงาน
ออกแบบ สํ ารวจจัดสราง และอธิ บายชุด ขอมูลเหลานั้ น จากเหตผลดั งกลาว สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (สทอภ.) ในฐานะหน ว ยงานกลางด า นการพั ฒ นาภู มิ
สารสนเทศของประเทศ และมีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานดานภูมิสารสนเทศของประเทศ จึงได
มอบหมายใหศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทํา
โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for application schema นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อศึกษาสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ISO
19109: Rules for application schema ตามมาตรฐาน ISO/TC211 และจัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO
19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและเผยแพรใช
งานในอนาคต
คณะที่ปรึกษา ศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการตามขอบเขตงาน 3
ขอหลักคือ
1. ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: 2005 Rules for application schema และมาตรฐานที่
เกี่ยวของ เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนือ้ หาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทย
2. ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ที่มีการใชงานหรือ
การอางอิงเกี่ยวกับ Rules for application schema หรือที่เกีย่ วของ และนําเสนอรูปแบบหรือ
ตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต
3. จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน
ISO 19109: Rules for application schema หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไป
ประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงาน
มาตรฐานดังกลาว
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หลักการพื้นฐานของ Application schema และมาตรฐาน ISO19109
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19109 Rules for Application Schema เปนมาตรฐานหนึ่ง
ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาโดย
คณะกรรมการทางเทคนิ ค ISO/TC211 มาตรฐาน ISO19109 นี้ กํ า หนดกฎเกณฑ ใ นการจั ด ทํ า
Application schema ที่อธิบายโครงสรางของชุดขอมูลภูมิศาสตรสําหรับการประยุกตใชใด ๆ
ตามหลักการที่อธิบายในมาตรฐาน ISO19109 นั้น ขอมูลภูมิศาสตรเปนการอธิบายความ
เปนจริงทางภูมิศาสตร โดยการแทนดวยสิ่งที่เปนนามธรรม (abstract) และเปนการพิจารณาเฉพาะ
เพียงบางสวนบางดานของความเปนจริงเสมอ ขึ้นอยูกับลักษณะการประยุกตใช (application) ซึ่งจะ
เปนตัวกําหนดรายการเนื้อหา และโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลที่ตองการ เมื่อมีการพัฒนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ GIS ทําใหเกิดการใชงานขอมูลภูมิศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมากในหลาย
สาขาวิชาชีพ ทําใหเกิดความตองการที่จะแลกเปลี่ยนใชงานขอมูลภูมิศาสตรรวมกัน ขอมูลจึงอาจจะ
ถูกใชงานในวัตถุประสงค อื่น ๆ ที่แตกตางจากวัตถุประสงคเดิมที่มัน ถูกจัด สรางขึ้นมา ดังนั้น
เพื่อใหแนใจวาขอมูลสามารถถูกเขาใจไดทั้งโดยผูใช และโดยระบบคอมพิวเตอร โครงสรางของชุด
ขอมูลที่ใชในการแลกเปลี่ยน จะตองถูกอธิบายอยางครบถวนและเปนระบบ วิธีการเชื่อมตอกัน
(Interface) ระหวางระบบ จะตองถูกนิยามขึ้นดวยวิธีการตามที่กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ โดยที่
การพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายในระบบสามารถทําไดโดยวิธีการใด ๆ ก็
ได ที่เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
Application schema คือคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสราง และรายการเนื้อหาของ
ขอมูล ที่ตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา โดย application schema สามารถ
ถูกใชอธิบายไดทั้งขอมูลภูมิศาสตร และขอมูลประเภทอื่นที่เกี่ยวของ โดยแนวคิดพื้นฐานของขอมูล
ภูมิศาสตรก็คือ ฟเจอร (feature)
มาตรฐาน ISO19109 สนับสนุนการกําหนดนิยามของ ฟเจอร ตามรูปแบบการนําเสนอใน
โครงสรางของขอมูลซึ่งกําหนดนิยามโดย application schemas โดยภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัด
โครงสรางขอมูลจาก เอกภพของสรรพสาระ (universe of discourse) ไปสูชุดขอมูลภูมิศาสตร โดยที่
คํานิยามของชนิดฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอร ตามที่รับรูจากบริบทของการประยุกตใชใด ๆ จะ
ถูกสรางขึ้นจากเอกภพของสรรพสาระ และถูกบันทึกไวในสารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue)
Application schema หนึ่ง ๆ จะนิยามโครงสรางเชิงตรรกะของขอมูล และอาจนิยามการ
ดําเนินการ (operation) ที่สามารถกระทําตอหรือกับขอมูลนั้น โดยที่ Application schema จะให
ความสนใจกับโครงสรางเชิงตรรกะมากกวาโครงสรางเชิงกายภาพ ผูพัฒนา application schema
อาจใชนิยามของฟเจอร จากสารบัญแฟมของฟเจอรที่มีอยูแลว การทําเชนนี้จะชวยลดภาระของการ
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จัดทําขอมูล และยังชวยใหนักพัฒนาใชขอมูลที่มีอยูแลว และทําใหกระบวนการพัฒนา application
schema งายขึ้น
สรุปเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109
เอกสารมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema มีเนื้อหาแบงออกเปน 14
หัวขอดังนี้
1. คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) – เปนสวนเกริ่นนําของเอกสาร ประกอบดวย สวน
คํานํา (Forword) ซึ่งเปนการแนะนําองคกร ISO/TC211 และแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน
ระหวางประเทศโดยยอ และสวน บทนํา (Introduction) ซึ่งเปนการแนะนําหลักการและเหตุผล
ความสําคัญของการใช Application schema มาตรฐานในการอธิบายโครงสรางของขอมูลที่
ชัดเจนครบถวน สําหรับการประยุกตใชงานใด ๆ
2. หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) – เปนสวนที่ระบุอยางชัดเจนวาเนื้อหาของมาตรฐานฯ
นี้กําหนดสิ่งใด และไมรวมถึงสิ่งใดบาง
3. หัวขอ 2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) – เปนการระบุวา application schema ที่ไดตาม
มาตรฐานนี้จะตองผานขอกําหนดทั้งหมดทีร่ ะบุไวในภาคผนวก A ของมาตรฐานฉบับนี้
4. หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิงบังคับ (Normative References) – ระบุรายการเอกสารอางอิง ซึ่ง
เนื้อหาของมาตรฐานนี้ มีการอางอิงไปถึง และมีความจําเปนตองนํามาใชประกอบการใชงาน
มาตรฐานฉบับนี้
5. หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) – เปนรายการนิยามคําศัพทที่
สําคัญที่ปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้
6. หัวขอ 5 วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations) – เปนการอธิบายถึง
หลักการและวิธีการรูปแบบที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ในเอกสารมาตรฐานนี้ รวมทั้ง
ความหมายของคํายอตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้
7. หัวขอ 6 บริบท (Context) – เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตาม
มาตรฐานฉบับนี้ วามีวัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวย
สวนยอย 3 สวนคือ วัตถุประสงคของ Application schema, กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ
application schema, และ การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวย Application schema
8. หัวขอ 7 หลักการในการกําหนดฟเจอร (Features) – เปนการอธิบายหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรตา ง ๆ ในชุดขอมูลภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาในหัวขอยอยตาง ๆ ไดแก ขอ
7.1 ฟเจอร (Feature) – มีเนือ้ หาซึ่งแนะนําหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฟเจอรและอธิบายวา
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มาตรฐานฉบับนี้มีการกําหนดกฎเกณฑในการนิยามฟเจอรในฐานขอมูลอยางไร ขอ 7.2 ฟเจอร
และ Application schema – มีเนื้อหาอธิบายหลักการในการนิยามฟเจอรใน application schema
และขอ 7.3 General Feature Model – เปนการอธิบายแนวคิดตาง ๆ ทีใ่ ชในการนิยามฟเจอร
และความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานัน้ โดยอธิบายในรูปแบบของแบบจําลองเชิงแนวคิด
(conceptual model) ซึ่งถูกเรียกวา General Feature Model (GFM)
9. หัวขอ 8 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – เปนเนื้อหาหลักของมาตรฐานฉบับ
นี้ นั่นคือเปนสวนที่วาดวยขอกําหนดตาง ๆ ที่เปนกฎเกณฑสําหรับการจัดทํา application
schema ขึ้น ประกอบดวยหัวขอยอยตาง ๆ ไดแก ขอ 8.1 กระบวนการในการสรางแบบจําลอง
ของการประยุกตใช (Application Modeling Processes) – กลาวถึงวัตถุประสงคของ
application schema และขั้นตอนในการจัดสราง application schema ขอ 8.2 Application
schema – มีเนื้อหาอธิบายภาพรวมของลักษณะ และกฎเกณฑตาง ๆ สําหรับ application
schema ขอ 8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML – เปน
สวนที่อธิบายกฎเกณฑสําหรับการจัดสราง application schema ในรูปของ UML ขอ 8.4
Domain profiles of standard schemas in UML – เปนสวนที่อธิบายแนวคิดและกฎเกณฑใน
การปรับเปลี่ยน schema มาตรฐานที่จะนํามาใชใน application schema ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของตัว application จริง ขอ 8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน metadata schema – เปน
การอธิบายแนวทางและวิธีการที่จะใชคลาสและคํานิยามตาง ๆ ที่กําหนดไวในเคารางที่นิยามไว
ในมาตรฐาน Metadata เพื่อนํามาสราง application schema ขอ 8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา
(Temporal rules) – เปนขอกําหนดเกีย่ วกับวิธีการอธิบายคุณลักษณะที่เกี่ยวกับเวลา (temporal
aspect) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO19108 temporal schema
ขอ 8.7 กฎเกณฑเชิงพื้นที่ (Spatial rules) – เปนขอกําหนดเกีย่ วกับวิธกี ารอธิบายคุณลักษณะ
เชิงปริภูมิ หรือเชิงพื้นที่ (spatial attribute) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19107 spatial schema ขอ 8.8 Cataloguing rules – อธิบายวิธีการใชคํานิยาม
เกี่ยวกับฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ ที่ไดกําหนดและจัดทําไวเปนสารบัญแฟมฟเจอร (feature
catalog) ตามมาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology มาใชในการจัดทํา
application schema และ ขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers – อธิบาย
แนวทางและกฎเกณฑในการอธิบายวิธีการอางอิงตําแหนงดวยสิ่งระบุตวั ตนทางภูมิศาสตร
(geographic identifier) โดยการกําหนดรายการอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) ที่จะใช
เพื่อใหทราบพิกัดตําแหนงของสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร ที่ใช
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10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบเชิงนามธรรม (Appendix A - Abstract test suite) - เปนรายการชุด
ทดสอบที่จะตองถูกใชในการตรวจสอบวา application schema หนึ่ง ๆ นั้นเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109 หรือไม ประกอบดวย การทดสอบชนิดของฟเจอร (feature types) การ
ทดสอบ การนิยามฟเจอร และการทดสอบการสราง application schema ในรูปของ UML
11. ภาคผนวก B แนวทางในการสรางแบบจําลอง และ General Feature Model - เปนการอธิบาย
ขอกําหนดเกีย่ วกับวิธีการสรางแบบจําลองของความเปนจริงในภูมิศาสตร ตามแนวคิด
สถาปตยกรรมแบบ 4 ชั้น (4-layer architecture). และความสัมพันธกบั หลักการของแบบจําลอง
General Feature Model
12. ภาคผนวก C Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS – อธิบายตัวอยางของกฎเกณฑ
ของการใชภาษา conceptual schema ที่ชื่อวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง
application schema
13. ภาคผนวก D ตัวอยางของ application schema – เปนการนําเสนอตัวอยางของ application
schema ของชุดขอมูลภูมิศาสตรอยางงาย 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลโครงขายสาธารณูปโภค และชุด
ขอมูลแปลงที่ดิน
14. รายการเอกสารอางอิง (Bibliography) – เปนรายการเอกสารอางอิงตาง ๆ สําหรับเอกสาร
มาตรฐาน ISO19109
ความเกี่ยวของระหวาง ISO19109 กับมาตรฐานอื่น ๆ
เนื้อหาขอกําหนดหลายขอในมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema นั้นตอง
มีความสัมพันธอางอิงไปยังขอกําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศอืน่ โดยเกือบทัง้ หมดเปน
มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO19100 และสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธโดยยอไดดังนี้
เนื่องจาก Application schema นั้นจะตองถูกพัฒนาขึ้นโดยใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด
(Conceptual Schema Language) ดังนั้น ISO 19109 จึงมีการอางอิงกรอบหลักการของการใชภาษา
UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด ซึ่งกําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิค ISO/TS 19103
Conceptual Schema Language รวมทั้งอางอิงไปยังตัวมาตรฐานตั้งตนของ UML คือ ISO/IEC
19501 Unified Modeling Language (UML) อีกดวย ในอีกสวนหนึ่งนัน้ เนื่องจากในการจัดสราง
application schema นั้น ISO19109 กําหนดใหมีการใช schema มาตรฐานสําหรับองคประกอบตาง
ๆ ของการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลภูมิสารสนเทศ ดังนั้นขอกําหนดในมาตรฐาน
ISO19109 จึงมีการอางอิงไปยังมาตรฐานที่กําหนด schema มาตรฐานเหลานั้น ไดแก ISO19107
Spatial Schema ซึ่งกําหนด schema สําหรับอธิบายคุณลักษณะเชิงพืน้ ที่ของฟเจอร; ISO 19108
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Temporal schema ซึ่งกําหนด schema พื้นฐานสําหรับอธิบายคุณสมบัติเชิงเวลาของฟเจอร; ISO
19112 Spatial referencing by Geographic Identifier ซึ่งกําหนด schema ในการอธิบายระบบการ
อางอิงตําแหนงดวยรหัสประจําตัวฟเจอรทางภูมิศาสตร; และ ISO 19115 ซึ่งกําหนด schema
สําหรับอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของชุดขอมูล
นอกจากความสัมพันธในลักษณะที่มีการอางอิงจาก ISO19109 ไปยังมาตรฐานอื่นตามที่ได
อธิบายไวขางตนแลว ยังไดมีการศึกษารวบรวมการที่มาตรฐานอื่นมีเนือ้ หาอางอิงมายัง ISO 19109
ดวย ซึ่งไดแก มาตรฐาน ISO19110 Feature Cataloging Methodology มาตรฐาน ISO 19115
Metadata และมาตรฐาน ISO19131 Data Product Specifications
การศึกษาตัวอยางการใชงานมาตรฐาน ISO19109
เพื่อทําความเขาใจถึงลักษณะการใชงานมาตรฐาน ISO19109 ในทางปฏิบัติ คณะที่ปรึกษาฯ
ไดทําการศึกษากรณีตวั อยางที่มีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจัดทํา application
schema สองเรื่อง คือ การประยุกตใช ISO 19109 ในการพัฒนามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการ
เดินทางชนิดหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide System) และ
การประยุกตใช ISO 19109 ในการจัดทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKIS-ATKIS
ในกรณีตัวอยางแรกนั้น Jang and Kim (2006) [3] ไดนําเสนอประสบการณในการพัฒนา
มาตรฐาน ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลายรูปแบบ (Multimodal Travel Guide System : MTGS)
โดยมีการพัฒนา application schema ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19109 สําหรับชุดขอมูลที่ตองการ
สําหรับระบบแนะนําเสนทางชนิดปฏิสัมพันธ (interoperable multimodal travel guide system)
สําหรับกรณีตวั อยางที่สอง Portele (2001) [4] และ Pross (2001) [5] ไดนําเสนอการ
ประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจัดทํา application schema ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานที่สําคัญของประเทศเยอรมันสองชุดขอมูล ไดแกชุดขอมูล ALKIS (Authoritative Real
Estate Cadastre Information System) ซึ่งเปนชุดขอมูลทะเบียนและแผนที่แปลงที่ดินในระดับ
มาตราสวน 1:500 ถึง 1:2,000 และชุดขอมูล ATKIS (Authoritative Topographic-Cartographic
Information System) ซึ่งเปนชุดขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ ในระดับมาตราสวน 1:25,000 ถึง
1:1,000,000
การทดลองจัดทํา Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109
เพื่อเปนการทําความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และเพื่อศึกษาถึงการนํา
มาตรฐานไปใชงานใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดมกี ารทดลองจัดสราง Application schema
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สําหรับชุดขอมูล Location Table ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุดขอมูลแผนที่โครงขายถนนเพื่อการ
ประยุกตใชในระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System, ITS) ในที่นี้ Location Table
หมายถึงตารางซึ่งจัดเก็บขอมูลตําแหนงทีไ่ ดมีการตกลงและคัดเลือกกันลวงหนาไวแลว เพื่อใช
สําหรับเปนตําแหนงอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร (ซึ่งในกรณีนี้เนนไปที่ขอมูลถนนและขอมูล
ที่เกี่ยวของกับถนน)
ใน application schema ที่ทดลองจัดสรางขึ้นนี้ Location เปนฟเจอรทางภูมิศาสตรชนิด
หนึ่งซึ่งประกอบดวยฟเจอรยอยสามชนิดคือ PointLocation, LinearLocation และ AreaLocation
โดย PointLocation สัมพันธในการเปน positiveEnd และ/หรือ negativeEnd ของ LinearLocation
แนวทางการพัฒนาและการสงเสริมการใชงานมาตรฐาน ISO19109 ในประเทศไทย
ประเด็นสําคัญและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและประยุกตใช
งานมาตรฐาน ISO 19109 นีส้ ําหรับการพัฒนาสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิสารสนเทศใน
ประเทศไทย สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. มาตรฐาน ISO 19109 กําหนดหลักการและวิธีการจัดสราง application schema โดยใช
ภาษา UML และตองมีการใช schema มาตรฐานซึ่งนิยามไวในมาตรฐานอื่น ๆ ใน
อนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ดังนั้นผูใชจะตองสามารถเขาถึง และศึกษาทําความเขาใจ
เนื้อหาในเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังกลาว
2. การดําเนินการจัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศนั้น มิใช
ภารกิจสําหรับผูใชงานภูมิสารสนเทศทั่ว ๆ ไป แตเปนภารกิจเฉพาะในการออกแบบ
จัดสราง และบํารุงรักษาชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้งผูรับการออกแบบโครงสราง
ของชุดขอมูลที่ตองการสําหรับการประยุกตใชแตละเรื่อง
3. การนํามาตรฐาน ISO 19109 ไปใชงาน ตองการความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาเคาราง
เชิงแนวคิด (conceptual schema language) โดยเฉพาะภาษา UML รวมทั้งโปรแกรม
เครื่องมือชวยในการออกแบบจัดสรางเคาราง UML ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมความรู
พื้นฐานดานภาษาเคารางเชิงแนวคิด และการอบรมโปรแกรมเครื่องมือสราง UML
4. เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 เปนเนื้อหาทางเทคนิค และเปนหลักการพื้นฐานที่เปด
กวาง จึงไมนาที่จะมีขอกําหนดใดที่ขัดแยง หรือเปนปญหาสําหรับการนํามาใชงานใน
ประเทศไทย สามารถนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศไทยได
5. ควรมีการสงเสริมใหเกิดการจัดทํา application schema สําหรับชุดขอมูลตาง ๆ ขึ้น ตาม
มาตรฐาน ISO 19109 โดย สทอภ. อาจใชแนวทางในการจัดทําโครงการ Cooperative
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Agreement Program (CAP) ซึ่งมีลักษณะเปนการใหทุนสนับสนุนหนวยงานที่มี
โครงการหรือผลงานในการจัดทํา application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109 นี้
6. หนวยงานสวนใหญ ยังไมพรอมทั้งดานความรูความเขาใจทางเทคนิค และความรูความ
เข า ใจในเนื้ อ หาของมาตรฐาน จึ ง ควรมี ก ารจั ด ทํ า โครงการนํ า ร อ งเพื่ อ จั ด สร า ง
application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สําคัญบางชุดขอมูล ใน
ลัก ษณะความร ว มมื อ ระหว า งหนว ยงานผูรับผิด ชอบดู แลชุด ข อมูลพื้ น ฐานนั้ น กั บ
สทอภ. และสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานมาตรฐาน ISO 19109
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1.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ
ประเด็ น ป ญ หาหรืออุ ปสรรคที่สําคัญของการพัฒ นาและใช ง านภูมิสารสนเทศรว มกั น
ระหวางหนวยงานตางๆ คือการที่ขอมูลซึ่งถูกจัดทําขึ้นมาไมสามารถนํามาใชงานรวมกันได อันมี
สาเหตุเนื่องมาจากการขาดมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพ
ของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพการนําไปใชงาน และการตัดสินใจลงทุนดานภูมิสารสนเทศ
แนวทางของการพัฒนามาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหเกิดมาตรฐาน
กลางที่ ส ามารถใช เ ป น กรอบของการดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศ ทั้ ง ทางด า น
ผลิตภัณฑขอมูล ขบวนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ
ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
(National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ
และเกิดผลคุมคากับการลงทุน และไดฐานขอมูลที่มีคุณภาพสําหรับใชในการบริหารจัดการ หรือ
ประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ
ประเทศไทยเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องมาตรฐานกลางด า นภู มิ
สารสนเทศ แต เ นื่ อ งจากยังขาดความรู ความเข า ใจเกี่ย วกับการพัฒนามาตรฐานหรือการนําเอา
มาตรฐานภูมิสารสนเทศของตางประเทศมาประยุกตใชงาน การดําเนินงานที่ผานมา จึงเปนไปใน
ลักษณะการศึกษาทําความเขาใจและติดตามการพัฒนามาตรฐานขององคกรระหวางประเทศเพื่อ
สรางความเขาใจและเผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ โดยยังไมสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลาง
ของประเทศและประกาศใชงานไดจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตามการพัฒนาหรือกําหนดมาตรฐาน
ขององค ก รระหว า งประเทศ ได มี ค วามก า วหน า ขึ้ น ตามลํ า ดั บ คื อ มี ก ารประกาศและเผยแพร
มาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดโดย ISO/TC211 ทําใหหลายๆ ประเทศนําเอามาตรฐานดังกลาว
มาสูการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งการนําไปประยุกตใชการพัฒนาซอฟตแวร จึงทําใหการศึกษาทํา
ความเขาใจ และการใชงานมาตรฐาน เปนไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความคืบหนาอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามถึงแม
จะมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศมาเปนเวลานาน แตจนถึงปจจุบันก็ยังไม
สามารถที่จะกําหนดมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อใชงานได ดังนั้นเพื่อใหทุกหนวยงานมีความ
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เขาใจในหลักการ ขอบเขตเนื้อหา และสามารถนําเอามาตรฐานไปประยุกตใชสําหรับการดําเนินงาน
ดานภูมิสารสนเทศได
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงจัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานด า นข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศขึ้ น โดยใช แ นวทางของมาตรฐานระหว า งประเทศคื อ
ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้น ๆ ทั้งของประเทศไทย และที่มีการดําเนินงานใน
ตางประเทศ แลวนํามาจัดทําเปนเอกสารมาตรฐานฉบับภาษาไทย สําหรับใชเปนพื้นฐานการศึกษา
ตอยอดหรือการนําไปประยุกตใชงานตอไป
หนึ่งในมาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ทาง ISO/TC211 ไดจัดทําขึ้น ซึ่งมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนมาตรฐานที่กําหนดกฎเกณฑในการจัดทํา Application schema สําหรับการ
พัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประยุกตใชใด ๆ มาตรฐานดังกลาวคือมาตรฐาน
ISO 19109 Rules for Application Schema จากความสําคัญของมาตรฐาน ISO19109 ดังกลาว
สทอภ. จึงไดกําหนดใหมีโครงการศึกษาเนื้อหา หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวขึ้น

1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
จากหลักการและเหตุผลขางตน สทอภ. ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการศึกษาเบื้องตน
มาตรฐาน ISO 19109 ไวดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล
ISO/TC211
2. เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO/TC211 คือมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema
3. จัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพือ่ เปน
พื้นฐานในการศึกษาและเผยแพรใชงานในอนาคต
4. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มภี ารกิจดานภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทย
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ไดมีการกําหนดเปาหมาย ผลลัพธจากโครงการศึกษา
ไว 3 ขอ ไดแก
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1. ไดผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาและสงเสริม
ใหมีการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน
2. ไดขอมูลพื้นฐาน แนวทาง หรือตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19109: Rules for
application schema สําหรับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
3. ไดเอกสารมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ฉบับภาษาไทยเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐานดานขอมูลภูมิสารสนเทศและการนําไป
ประยุกตใชงาน

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
คณะที่ ปรึ ก ษาได ดํ า เนิ น งานตามขอบเขตงานของที่ป รึก ษาในโครงการศึก ษาเบื้อ งต น
มาตรฐาน ISO19109 ซึ่งไดถูกกําหนดไวดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Rules for application schema (ISO 19109:
2005) และมาตรฐานที่เกีย่ วของหรือเอกสารมาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19109
เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เกีย่ วของกับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ
ไทย
2. ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ที่มีการใชงานหรือ
การอางอิงเกี่ยวกับ Rules for application schema หรือที่เกีย่ วของ และนําเสนอรูปแบบหรือ
ตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต
3. จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของการใชงานมาตรฐาน
ISO 19109: Rules for application schema หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไป
ประยุกตใชที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงาน
มาตรฐานดังกลาว
โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการศึกษาเสร็จสิ้นภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ซึ่งทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจางใชดําเนินการพิจารณาเอกสารรายงาน
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1.4 คณะที่ปรึกษา
การดําเนินงานศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 ในครั้งนี้ ดําเนินการในนามของ
ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการคณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยที่ มี ค ณะที่ ป รึ ก ษา
ประกอบด ว ยที ม งานนั ก วิ จั ย หลั ก ซึ่ ง เป น คณาจารย จ ากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสํ า รวจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานภายใตคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬ าลงกรณม หาวิ ทยาลั ย อัน มี ห นาที่นําวิ ทยาการที่มีใ นคณะวิศวกรรมศาสตรไ ปใชใ นการให
คําปรึกษา และแนะนําอบรมถายทอดรวมทั้งคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ออกแบบ
ประดิษฐ ใหคําปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิคและวิชาชีพ แกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นศูนยบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรยังมีบทบาทในการสรางฐานความรูและ
ประสบการณใหแกหนวยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร แลอาจารยในการนําวิขาการไปประยุกตใช
ตามสภาพของป ญ หาและความต อ งการของสั ง คมที่ เ ป น จริ ง ตลอดจนการพั ฒ นาวิ ท ยาการที่
เหมาะสมสําหรับสังคมไทย
ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีม่ ี
หนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกดานวิศวกรรมสํารวจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงปริภูมิ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการสํารวจรังวัดภาคสนาม การรังวัดดวยขอมูลดาวเทียม
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม การคํานวณปรับแกโครงขายคาพิกัด การ
แผนที่ การจัดการระบบสารสนเทศปริภูมิ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมทั้งทําการคนควา
วิจัย จัดการฝกอบรม จัดทําโครงการศึกษา เปนที่ปรึกษา และใหการบริการทางวิชาการดานอื่น ๆ
แกหนวยงานภายนอกดวย
สําหรับบุคลากรหลักในการดําเนินงานโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 นี้
ประกอบด ว ยคณะอาจารย ข องภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสํ า รวจ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ เปนหัวหนาคณะที่ปรึกษา
และทําหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สันติ
ธรรมนนท ทําหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีนายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม
มารวมดําเนินงานในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
จัดทําโครงการศึกษาดานการออกแบบ พัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมทั้ง
โครงการศึกษาดานมาตรฐานขอมูล GIS มาแลวรวมมากกวา 20 โครงการ
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อนึ่ง เพื่อความสะดวกจะขอใชคําเรียก “คณะที่ปรึกษา” แทนศูนยบริการวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดรายงานฉบับนี้

1.5 โครงสรางเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ
รายงานฉบับสมบูรณ (Final report) ฉบับนี้ เปนรายงานฉบับที่สี่ของโครงการศึกษา
เบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผล
การศึกษาทั้งหมดที่ไดดําเนินงานมา โดยมีประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา เปนบทที่มีเนื้อหาแนะนําที่มาที่ไปของโครงการศึกษานี้ โดยเริ่มตั้งแตการ
อธิบายหลักการและเหตุผล รวมทั้งที่มาของโครงการ วัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงานของ
โครงการ แนะนําคณะที่ปรึกษาฯ และสุดทายคือการสรุปโครงสรางเนื้อหาของรายงานฉบับนี้
บทที่ 2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน มีเนื้อหาสรุปขั้นตอนและแผนงานในการดําเนินงาน
โครงการศึกษานี้
บทที่ 3 การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาเอกสารมาตรฐาน
ISO19109 โดยประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาโดยสรุปของเอกสารมาตรฐาน ISO19109 และ
คําอธิบายหลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO19109 โดยที่เนื้อหาเต็มของเอกสารมาตรฐาน ISO
19109 ไดถูกแปลเรียบเรียงไวในภาคผนวก ก
บทที่ 4 การศึกษามาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาความเกี่ยวของระหวาง
มาตรฐาน ISO19109 กับมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งที่มีการอางอิงจากเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 และ
มาตรฐานที่มีเนื้อหาอางอิงมายังมาตรฐาน ISO 19109 นี้
บทที่ 5 การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109 มีเนื้อหาสรุปผลการศึกษาตัวอยางการนํา
มาตรฐาน ISO 19109 ไปใชงาน ผลการทดลองจัดสราง application schema ของชุดขอมูล location
table ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19109 รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการนํามาตรฐาน
ISO19109 ไปใชงาน
ภาคผนวก ก เอกสารมาตรฐาน ISO19109 แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย
ภาคผนวก ข ตัวอยางของ application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109
ภาคผนวก ค อภิธานศัพท (Glossary)
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บทที่ 2
ขั้นตอนในการดําเนินงาน

1.1 กรอบความเขาใจในโครงการ
คณะที่ปรึกษาไดทําความเขาใจกับเอกสารขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR) และไดทําการ
กําหนดกรอบความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนินงาน ในรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นดังนี้
1. ที่ปรึกษา โดยการสนับสนุนของ สทอภ. จะทําการจัดหาเอกสารมาตรฐาน ISO 19109
ที่เปนเอกสารอยางเปนทางการ และเปนเวอรชั่นลาสุด และเสนอให สทอภ. ตรวจสอบ
ใหความเห็นชอบในการใชเปนเอกสารอางอิงหลัก
2. สําหรับเอกสารอื่น ๆ ที่มีการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19109 คณะทีป่ รึกษาจะ
พยายามรวบรวม จัดหามาเพือ่ ทําการศึกษา และในกรณีทไี่ มสามารถจัดหาเอกสารฉบับ
ใดได คณะที่ปรึกษาจะแจงให สทอภ. รับทราบ และอาจมีการหารือรวมกันถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติเปนกรณี ๆ ไป
3. ที่ปรึกษาจะทําการศึกษา แปลความหมาย และนําเสนอเนื้อหาขอกําหนดตาง ๆ ใน
เอกสารมาตรฐาน ISO19109 ในลักษณะการสรุปเรียบเรียงใหไดความเขาใจ ซึ่งจะไม
เปนการแปลเนื้อหาทั้งหมดในลักษณะคําตอคํา สวนเอกสารอื่นๆ ที่มีการอางอิงถึงใน
เนื้อหามาตรฐาน ISO19109 นั้น ก็จะทําการศึกษาและนําเนื้อหาที่เกี่ยวของมาเรียบเรียง
นําเสนอไวตามความเหมาะสมและจําเปน ทั้งนี้เนนใหเกิดประโยชนตอ การทําความ
เขาใจกับเนื้อหามาตรฐาน ISO19109 เปนสําคัญ และการนําเสนอจะแยกใหเห็นชัดเจน
วาสวนใดเปนเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และสวนใดเปนเนื้อหาจากเอกสารอืน่ ที่
อางอิงถึง
4. คณะที่ปรึกษาจะทําการศึกษาถึงแนวทาง และตัวอยางของการใชประโยชนจาก
มาตรฐาน ISO 19109 ทั้งในการนําไปใชโดยตรง และการอางอิงไปใชในมาตรฐาน
ดานภูมิสารสนเทศอื่น ๆ
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1.2 ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน
คณะที่ ป รึ ก ษาได กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการศึ ก ษาเบื้ อ งต น มาตรฐาน
ISO19109 ไวดังนี้
1. การจัดหาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 ฉบับที่เปนทางการและเปนเวอรชั่นลาสุด โดย
การติดตอขอทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2. ทําการสืบคน รวบรวมเอกสารมาตรฐานอื่น ๆ ที่ถูกอางอิงจากมาตรฐาน ISO19109 ทั้ง
จากอินเตอรเน็ต และการทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. การจัดทําแผนการดําเนินงานในรายละเอียด และจัดทําฉบับรายงานฉบับเบื้องตน
(Inception Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มโครงการ
โดยรายงานทีจ่ ะจัดทําขึ้นนีจ้ ะมีเนื้อหาไดตามที่ระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปน
อยางนอย คือ
- แผนการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด
- รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม
- ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart
- รายชื่อคณะที่ปรึกษา พรอมประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
4. การศึกษา แปล และสรุปเรียบเรียงเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109
เอกสารมาตรฐานอื่น ๆ ที่ถูกอางอิงถึง

รวมทั้ง

5. การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) เสนอตอ สทอภ. ภายในระยะเวลา 90 วัน
นับตั้งแตวันที่ สทอภ. ไดแจงผลผานการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยรายงาน
ฉบับกลางที่จะจัดทําขึน้ นี้จะมีเนื้อหาไดตามที่ระบุไวในขอกําหนดขอบเขตงานเปน
อยางนอย คือ
- ผลการดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
- แผนการรวบรวมขอมูล หรือแนวทางการสํารวจ รูปแบบของการใชงานมาตรฐาน
Rules for application schema
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- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหามาตรฐาน ISO 19109: Rules for
application schema
- แผนงานและรายละเอียดของการดําเนินงานงวดที่ 3
6. การสืบคน สํารวจและศึกษาขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของการใชงาน
มาตรฐาน Rules for application schema
7. การวิเคราะห ประเมินความเหมาะสม และแนวทางในการรับเอามาตรฐาน ISO19109
มาพัฒนากําหนดเปนมาตรฐานสําหรับประเทศไทย
8. การจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) เสนอตอ สทอภ. ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับตั้งแตวนั ที่ สทอภ. ไดแจงผลผานการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2
โดยเนื้อหาของรางรายงานฉบับสมบูรณนจี้ ะประกอบดวยรายการเนื้อหาตามที่ระบุไว
ในขอกําหนดขอบเขตงานเปนอยางนอย คือ
- เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109: Rules for application schema ที่เรียบเรียงเปน
ภาษาไทย
- ผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19109: Rules for
application schema
- ผลการสํารวจ หรือการรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับรูปแบบหรือตัวอยางของการใชงาน
มาตรฐาน Rules for application schema
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน Rules for application schema ไป
ใชงานหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานใช
งานในอนาคตสําหรับประเทศไทย
9. การนําเสนอผลการศึกษา ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งทาง สทอภ. ไดจดั ขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ
10. การปรับปรุงรางรายงานฉบับสมบูรณ ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจรับ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งจะมีเนื้อหาเพิ่มในสวนของสรุปผลการ
ประชุมสัมมนาและขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ศึกษา
ดวย
โดยคณะที่ปรึกษาไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแนวทางขางตนไวในภาพที่ 2-1
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ที่มา: คณะที่ปรึกษา ศูนยบริการวิชาการแหงคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 2-1 Gant chart แสดงแผนการดําเนินงานโครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema

การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109

10

บทที่ 3
การศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109
ที่ปรึกษาไดรับสําเนาเอกสารมาตรฐาน ISO19109: 2005 จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยสําเนาเอกสารดังกลาวไดจากการทําสําเนาจากเอกสาร
มาตรฐานฉบับจริงที่จัดเก็บที่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

3.1 หลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO19109
เพื่อใหคณะกรรมการของ สทอภ. รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ ไดมีความเขาใจพื้นฐานรวมกัน
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 19109 คณะที่ปรึกษาจึงเห็นควรนําเสนอหลักการพื้นฐานที่สําคัญของ
มาตรฐานดังกลาว ไวดังนี้
ข อ มู ล ที่ อ ธิ บ ายความเป น จริ ง นั้ น เป น การแทนความเป น จริ ง ด ว ยสิ่ ง ที่ เ ป น นามธรรม
(abstract) และเปนการพิจารณาความเปนจริงเพียงบางสวนเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการ
ประยุกตใช (application) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดรายการเนื้อหา และโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลที่
ตองการ เมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ GIS ทําใหเกิดการใชงานขอมูล
ภูมิศาสตรเพิ่มขึ้นอยางมากในหลายสาขาวิชาชีพ ทําใหเกิดความตองการที่จะแลกเปลี่ยนใชงาน
ขอมูลภูมิศาสตรรวมกัน ขอมูลจึงอาจจะถูกใชงานในวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่แตกตางจากวัตถุประสงค
เดิมที่มันถูกจัดสรางขึ้นมา ดังนั้น เพื่อใหแนใจวาขอมูลสามารถถูกเขาใจไดทั้งโดยผูใช และโดย
ระบบคอมพิวเตอร โครงสรางของชุดขอมูลที่ใชในการแลกเปลี่ยน จะตองถูกอธิบายอยางครบถวน
และเปนระบบ วิธีการเชื่อมตอกัน (Interface) ระหวางระบบ จะตองถูกนิยามขึ้นดวยวิธีการตามที่
กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ โดยที่การพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายใน
ระบบสามารถทําไดโดยวิธีการใด ๆ ก็ได ที่เปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
Application schema คือคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสราง และรายการเนื้อหาของ
ขอมูล ที่ตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา โดยที่ application schema จะ
อธิ บ ายทั้ ง ข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร และข อ มู ล ประเภทอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และแนวคิ ด พื้ น ฐานของข อ มู ล
ภูมิศาสตรก็คือ ฟเจอร (feature)
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มาตรฐาน ISO 19109 คือขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ ในการจัดสราง และจัดทําเอกสาร
Application schema โดยที่ขอบเขตของมาตรฐาน ISO 19109 นี้จะครอบคลุมถึง
- การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของฟเจอร และคุณสมบัติของฟเจอร เหลานั้น จากเอก
ภพของสรรพสาระ ( Universe of Discourse)
- การนิยาม application schema
- การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schema language) ในการจัดสราง
application schema
- การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดในแบบจําลองเชิงแนวคิด ไปเปนชนิดของขอมูล (Data
type) ใน application schema
- การรวม schema มาตรฐานตาง ๆ จากมาตรฐานดานขอมูลภูมิศาสตรอื่น ๆ เขากับ
application schema
โดยที่สิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ มิได ถูกครอบคลุมไวในมาตรฐาน ISO 19109
- การเลือกภาษาเคารางเชิงแนวคิด ภาษาใดภาษาหนึ่ง มาจัดสราง application schema
- การนิยาม application schema ใดเปนการเฉพาะ
- การนําเสนอชนิดของฟเจอร ( feature) และคุณสมบัติของฟเจอรเหลานั้น ใน feature
catalogue
- การนําเสนอ metadata
- กฎเกณฑในการจับคูเทียบ (mapping) ระหวาง application schema หนึ่ง ๆ กับ
application schema อื่น ๆ
- การนํา application schema ไปพัฒนา (implementation) ใหเกิดขึ้นจริงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร และซอฟตแวรระบบงานประยุกต
- การเขียนโปรแกรม

3.2 โครงสรางเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109
จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema พบวาเนื้อหาใน
เอกสารฯ ประกอบไปดวยโครงสรางของเนื้อหา 14 สวนดังที่จะไดสรุปในสวนตอไปนี้ สําหรับ
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รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109 นั้นไดถูกแปลเรียบเรียงไวใน
ภาคผนวก ก. ของรายงานฉบับนี้
1. คํานํา (Forword) และบทนํา (Introduction) – เปนสวนเกริ่นนําของเอกสาร ประกอบดวย
a. คํานํา (Forword) - เปนการแนะนําองคกร ISO/TC211 และแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน
ระหวางประเทศโดยยอ
b. บทนํา (Introduction) – เปนการแนะนําหลักการและเหตุผล ความสําคัญของการอธิบาย
โครงสรางของขอมูลใหชัดเจนครบถวน เพื่อใหสามารถเขาใจไดทั้งโดยคอมพิวเตอรและโดยผูใ ช
ซึ่ง Application schema นั้นคือวิธีการอยางเปนทางการ ในการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของ
ขอมูลที่ตองการสําหรับการประยุกตใชงานใด ๆ
2. หัวขอ 1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) – เปนการระบุอยางชัดเจนวาเนือ้ หาของมาตรฐานฯ นี้
กําหนดสิ่งใด และไมรวมถึงสิ่งใดบาง
3. หัวขอ 2 การไดตามมาตรฐาน (Conformance) – เปนการระบุวา application schema ที่ไดตาม
มาตรฐานนี้จะตองผานขอกําหนดทั้งหมดทีร่ ะบุไวในภาคผนวก A ของมาตรฐานฉบับนี้
4. หัวขอ 3 รายการเอกสารอางอิงบังคับ (Normative References) – ระบุรายการเอกสารอางอิง ซึ่ง
เนื้อหาของมาตรฐานนี้ มีการอางอิงไปถึง และมีความจําเปนตองนํามาใชประกอบการใชงาน
มาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งไดแก
• ISO/TS 19103 Conceptual schema language
• ISO 19107:2003 Spatial schema
• ISO 19108:2002 Temporal schema
• ISO 19112:2003 Spatial referencing by geographic identifiers
• ISO 19113:2002 Quality principles
• ISO 19115:2003 Metadata
• ISO/IEC 19501-1 Unified Modeling Language (UML) – Part 1: Specification
5. หัวขอ 4 คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions) – เปนรายการนิยามคําศัพทที่
สําคัญที่ปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้
6. หัวขอ 5 วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations) – เปนการอธิบายถึง
หลักการและวิธีการรูปแบบที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ ในเอกสารมาตรฐานนี้ รวมทั้ง
ความหมายของคํายอตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารมาตรฐานฯ นี้
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7. หัวขอ 6 บริบท (Context) – เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตาม
มาตรฐานฉบับนี้ วามีวัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวย
สวนยอย 3 สวนคือ
7.1 หัวขอ 6.1 วัตถุประสงคของ Application schema – เปนการอธิบายวา application schema
นั้นคือสิ่งที่กําหนดเนื้อหาและโครงสรางของขอมูล และกําหนดคุณลักษณะของการ
ประมวลผลขอมูลนั้นโดยการประยุกตใช (application) หนึ่ง ๆ
7.2 หัวขอ 6.2 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – เปนสวนที่อธิบายถึง
ความหมายของ กฎเกณฑสําหรับ application schema ที่มีการกําหนดในมาตรฐานฯ ฉบับนี้
7.3 หัวขอ 6.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวย Application schema - เปนการอธิบาย
หลักการและแนวทางในการใช application schema ชวยในการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวาง
ระบบ
8. หัวขอ 7 หลักการในการกําหนดฟเจอร (Features) – เปนการอธิบายหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรตา ง ๆ ในชุดขอมูลภูมิศาสตร ประกอบดวยเนื้อหาในหัวขอยอยตาง ๆ ดังนี้
8.1 หัวขอ 7.1 ฟเจอร (Feature) – มีเนื้อหาซึ่งแนะนําหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฟเจอรและ
อธิบายวามาตรฐานฉบับนี้มกี ารกําหนดกฎเกณฑในการนิยามฟเจอรในฐานขอมูลอยางไร
โดยครอบคลุม 4 ประเด็นคือ การนิยามชนิดของฟเจอร (feature type); ลักษณะประจํา
(attribute) ของแตละชนิดของฟเจอร; ความสัมพันธระหวางชนิดของฟเจอร; และ
พฤติกรรม (behaviour) ของฟเจอร
8.2 หัวขอ 7.2 ฟเจอรและ Application schema – มีเนื้อหาอธิบายหลักการในการนิยามฟเจอร
ใน application schema
8.3 หัวขอ 7.3 General Feature Model – เปนการอธิบายแนวคิดตาง ๆ ที่ใชในการนิยาม
ฟเจอร และความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น โดยอธิบายในรูปแบบของแบบจําลอง
เชิงแนวคิด (conceptual model) ซึ่งถูกเรียกวา General Feature Model (GFM)
9. หัวขอ 8 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema – นับเปนสวนของเนื้อหาหลักของ
มาตรฐานฉบับนี้ นั่นคือเปนสวนทีว่ าดวยขอกําหนดตาง ๆ ที่เปนกฎเกณฑสําหรับการจัดทํา
application schema ขึ้น ประกอบดวยหัวขอยอยตาง ๆ ดังนี้
9.1 หัวขอ 8.1 กระบวนการในการสรางแบบจําลองของการประยุกตใช (Application Modeling
Processes) – กลาวถึงวัตถุประสงคของ application schema และขั้นตอนในการจัดสราง
application schema วาประกอบดวย
• การสํารวจความตองการของระบบงานประยุกต
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• การจัดสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของระบบงานประยุกต ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดเนื้อหา
ของ General Feature Model
• การอธิบายแบบจําลองของการประยุกตใช (application model) ในรูปของภาษาแบบจําลอง
ที่เปนทางการ เชน UML
• การรวม (integration) ตัว Application schema ในรูปแบบที่เปนทางการ เขากับ schema
มาตรฐานอื่น ๆ เชน Spatial schema และ Quality schema เพื่อจัดสรางเปน application
schema ที่สมบูรณ
9.2 ขอ 8.2 Application schema – มีเนื้อหากําหนดลักษณะ และกฎ (rules) ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
application schema ไดแกขอ กําหนดสําหรับ...
• การอธิบาย application schema ในรูปของภาษาเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual Schema
Language) เชน UML
• กฎเกณฑหลัก (Main rules)
• การระบุจําแนก (Identification) ตัว application schema ใด ๆ
• การจัดทําเอกสาร (Documentation) อธิบาย application schema
• การรวม application schema หนึ่งเขากับเคารางมาตรฐานอื่นๆ
• การใช application schema ที่มีอยูในการจัดสราง application schema ใหม
9.3 ขอ 8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML – เปนสวนที่
อธิบายกฎเกณฑสําหรับการจัดสราง application schema ในรูปของ UML โดยแสดงรายชื่อ
และคําอธิบายความหมายของคลาส (class) ตาง ๆ ที่จะสามารถใชใน UML ของ
application schema รวมทั้งแสดงตัวอยางของ application schema ในรูปของ UML ดวย
9.4 ขอ 8.4 Domain profiles of standard schemas in UML – เปนสวนที่อธิบายแนวคิดและ
กฎเกณฑในการปรับเปลี่ยน schema มาตรฐานที่จะนํามาใชใน application schema ใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของตัว application จริง ซึ่งทําไดสองวิธี คือ
• เพิ่มลักษณะประจํา (attribute) ใหกับคลาสที่กําหนดไวในเคาราง (schema) มาตรฐานนั้น ๆ
• กําหนดการใชงานเฉพาะบางสวนของเคารางมาตรฐาน ตามที่มาตรฐานเหลานั้นจะอํานวย
9.5 ขอ 8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน metadata schema – เปนการอธิบายแนวทางและวิธีการ
ที่จะใชคลาสและคํานิยามตาง ๆ ที่กําหนดไวในเคารางทีน่ ิยามไวในมาตรฐาน Metadata
เพื่อนํามาสราง application schema
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9.6 ขอ 8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา (Temporal rules) – เปนขอกําหนดเกีย่ วกับวิธีการอธิบาย
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับเวลา (temporal aspect) ของขอมูลใน application schema ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ISO19108 temporal schema
9.7 หัวขอ 8.7 กฎเกณฑเชิงพื้นที่ (Spatial rules) – เปนขอกําหนดเกีย่ วกับวิธีการอธิบาย
คุณลักษณะเชิงปริภูมิ หรือเชิงพื้นที่ (spatial attribute) ของขอมูลใน application schema ให
เปนไปตามมาตรฐาน ISO19107 spatial schema
9.8 ขอ 8.8 Cataloguing rules – อธิบายวิธกี ารใชคํานิยามเกี่ยวกับฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ ที่
ไดกําหนดและจัดทําไวเปนสารบัญแฟมฟเจอร (feature catalog) ตามมาตรฐาน ISO19110
Feature cataloging methodology มาใชในการจัดทํา application schema
9.9 ขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers – อธิบายแนวทางและกฎเกณฑใน
การอธิบายวิธกี ารอางอิงตําแหนงดวยสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร (geographic identifier)
โดยการกําหนดรายการอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) ที่จะใชเพื่อใหทราบพิกัด
ตําแหนงของสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร ที่ใช
10. ภาคผนวก A ชุดทดสอบเชิงนามธรรม (Appendix A - Abstract test suite) - เปนรายการชุด
ทดสอบที่จะตองถูกใชในการตรวจสอบวา application schema หนึ่ง ๆ นั้นเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109 หรือไม ประกอบดวย
• การทดสอบชนิดของฟเจอร (feature types)
• การทดสอบ การนิยามฟเจอร
• การทดสอบ การสราง application schema ในรูปของ UML
11. ภาคผนวก B แนวทางในการสรางแบบจําลอง และ General Feature Model - เปนการอธิบาย
ขอกําหนดเกีย่ วกับวิธีการสรางแบบจําลองของความเปนจริงในภูมิศาสตร ตามแนวคิด
สถาปตยกรรมแบบ 4 ชั้น (4-layer architecture). และความสัมพันธกับหลักการของแบบจําลอง
General Feature Model
12. ภาคผนวก C Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS – อธิบายตัวอยางของกฎเกณฑ
ของการใชภาษา conceptual schema ที่ชื่อวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง
application schema
13. ภาคผนวก D ตัวอยางของ application schema – เปนการนําเสนอตัวอยางของ application
schema ของชุดขอมูลภูมิศาสตรอยางงาย 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลโครงขายสาธารณูปโภค และชุด
ขอมูลแปลงที่ดิน
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14. รายการเอกสารอางอิง (Bibliography) – เปนรายการเอกสารอางอิงตาง ๆ สําหรับเอกสาร
มาตรฐาน ISO19109 ฉบับนี้

3.3 แนวทางการนําเสนอเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109
ในการศึกษารายละเอียดของเอกสาร ISO19109 เพื่อทําความเขาใจกับเนื้อหาของมาตรฐาน
ดังกลาว ที่ปรึกษาฯ ไดทําการแปลเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารมาตรฐาน ISO19109 จัดทํา
เปนเอกสารภาษาไทยไว และไดนําเสนอไวในภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้
แนวทางในการนําเสนอเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO19109 นั้น คณะที่ปรึกษาเห็นวา
ควรจะเปนการแปลเนื้อหาของมาตรฐานเปนภาษาไทยใหไดรายละเอียดครบถวนตามเอกสาร
ตนฉบับ โดยคงโครงสรางและหัวขอตาง ๆ ไว โดยหากเนื้อหาในสวนใดมีลักษณะที่ขอความที่คณะ
ที่ปรึกษาเห็นวาเขาใจไดยาก เชนขอความเกี่ยวกับศัพททางเทคนิค คณะที่ปรึกษาก็จะใสขอความ
อธิบายเพิ่มเติมลงไป โดยใหแสดงในกลองขอความที่มีพื้นหลังเปนสีเทา เพื่อใหแตกตางจากเนื้อหา
ตามมาตรฐาน ISO19109 ซึ่งไดดําเนินการในเอกสารแปลและเรียบเรียงมาตรฐาน ISO 19109 ใน
ภาคผนวก ก ของรายงานฉบับนี้
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บทที่ 4
การศึกษามาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 ที่ปรึกษาพบวามีความจําเปนที่
จะตองทําการศึกษาเอกสารมารฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO
19109 และที่มีการอางมาถึงมาตรฐาน ISO19109 โดยสามารถกําหนดไดดังนี้

4.1 การศึกษามาตรฐานที่มีการอางถึงในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109
การศึกษามาตรฐานอื่น ๆ ที่มีการอางถึงในมาตรฐาน ISO 19109 นี้ ก็เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 ซึ่งรายการมาตรฐานที่มีการอางอิงถึงประกอบดวย
- มาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual schema language
- มาตรฐาน ISO19107 Spatial schema
- มาตรฐาน ISO19108 Temporal schema
- มาตรฐาน ISO19112 Spatial referencing by Geographic Identifier
- มาตรฐาน ISO19113 Quality principles
- มาตรฐาน ISO19115 Metadata
- มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Information technology — Unified Modeling
Language (UML) — Part 1: Specification
คณะที่ปรึกษาไดทําการคนควา รวบรวม เอกสารมาตรฐานดังกลาวขางตน และทําการศึกษา
เนื้อหาสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19109 ดังผลสรุปความเกี่ยวของระหวางมาตรฐาน ISO
19109 กับมาตรฐานอื่น ๆ ดังนี้
4.1.1 ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual Schema Language
มาตรฐาน ISO/TS19103 Conceptual Schema Language เปนมาตรฐานระหวางประเทศใน
ลักษณะของ ขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ที่กําหนดภาษาเคารางเชิงแนวคิด
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(Conceptual Schema Language, CSL) สําหรับใชในการอธิบายเนื้อหาของมาตรฐานระหวาง
ประเทศทุกฉบับในชุดมาตรฐาน ISO 19100
มาตรฐาน ISO/TS 19103 กําหนดใหใชภาษา Unified Modeling Language (UML) เปน
ภาษาสําหรับการนําเสนอเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schema) ในมาตรฐานทุกฉบับในชุด
มาตรฐาน ISO19100 รวมทั้งกําหนดนิยามชนิดพื้นฐานของขอมูล (basic data type) ที่จําเปนตอการ
อธิบายเคารางเชิงแนวคิดเกี่ยวกับขอมูลภูมิศาสตร นอกจากนั้นมาตรฐาน ISO/TS 19103 นี้ ยัง
กําหนดแนวทางในการนํา UML ไปใชในการสรางแบบจําลองอธิบายขอมูลและบริการตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร เพื่อวัตถุประสงคของการแลกเปลี่ยนขอมูลและทํางานรวมกันของระบบภูมิสารสนเทศ
ตาง ๆ อีกดวย
ความเกี่ยวของระหวางมาตรฐาน ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO/TS 19103 นี้ ก็คือการที่
มาตรฐาน ISO19109 กําหนดใหจัดทํา Application schema ในรูปแบบของ UML โดยใชหลักการ
และชนิดขอมูลพื้นฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO/TS 19103 นั่นเอง
4.1.2 ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO19107 Spatial Schema
มาตรฐาน ISO 19107 Spatial Schema เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวาง
ประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO 19100 โดยเปนมาตรฐานที่กําหนดนิยามของเคารางเชิงแนวคิด
(conceptual schema) สําหรับการอธิบายคุณลักษณะทางปริภูมิ (spatial characteristics) ของฟเจอร
ทางภูมิศาสตร หรือ entity อื่นที่คลายกัน มาตรฐานนี้นิยามและอธิบายแบบจําลองพื้นฐานที่ใชใน
การบันทึกคุณสมบัติทางเรขาคณิต (โดยใช GM_Object) และคุณสมบัติทางทอพอโลยี (โดยใช
TP_Object) ของฟเจอรในรูปของขอมูลในคอมพิวเตอร ทั้งนี้เรขาคณิต (geometry) คือขอมูลที่
อธิบายคุณลักษณะเชิงปริภูมิ (มิติ, ตําแหนง, ขนาด, รูปราง, และทิศทางการวางตัว) ของฟเจอรดวย
คาพิกัดหรือสมการทางคณิตศาสตร ในขณะที่ทอพอโลยี (Topology) นั้นอธิบายการเชื่อมตอ
(connectivity) ของ GM_Object
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ที่มา : ISO19109:2005 Geographic information – Rules for application schema
ภาพที่ 4-1 หลักการของการบูรณาการระหวาง Application schemas ตาง ๆ
ภาพที่ 4-1 ขางตน แสดงหลักการของความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19109 กับ
มาตรฐานระหวางประเทศอื่น ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO19100 ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน ISO19107
ดวย ความสัมพันธดังกลาวอยูบนหลักการของการบูรณาการใช Conceptual schema ที่มีการนิยามไว
สําหรับอธิบายกฎเกณฑและคุณสมบัติดานตาง ๆ ของขอมูลภูมิศาสตร ในมาตรฐานเหลานั้น เขามา
ใชเปนขอกําหนดสําหรับการสราง application schema ในการอธิบายคุณสมบัติของชุดขอมูลที่
ตองการสําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ
ดังนั้น ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19107 กับมาตรฐาน ISO19109 คือการที่ spatial
schema สําหรับอธิบายขอมูลเชิงปริภูมิของฟเจอรทางภูมิศาสตร ซึ่งกําหนดในมาตรฐาน ISO19107
นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO19109 เพื่ออธิบายคุณสมบัติเชิงปริภูมิของชุดขอมูลภูมิศาสตรใน
application schema สําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ นั่นเอง
ซึ่งขอกําหนดในการใช spatial schema ในการสราง application schema นั้นมีรายละเอียด
อยูในหัวขอ 8.7 Spatial rules ในมาตรฐาน ISO19109
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4.1.3 ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19108 Temporal Schema
มาตรฐาน ISO19108 Temporal Schema เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวาง
ประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งมีเนื้อหาในการกําหนดนิยามของแนวคิดในการอธิบาย
คุณลักษณะดานเวลาของขอมูลภูมิศาสตร คุณลักษณะดานเวลาดังกลาวใชกับลักษณะประจําของ
ฟเจอร (feature attribute), ขอมูลการดําเนินการของฟเจอร (feature operation), ขอมูลความ
เชื่อมโยงระหวางฟเจอร (feature association), และขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata)
เชนเดียวกันกับมาตรฐาน ISO19107 ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19108 นี้กับ
มาตรฐาน ISO19109 คือการที่ temporal schema สําหรับอธิบายขอมูลเชิงเวลาในชุดขอมูล
ภูมิศาสตร ซึ่งกําหนดในมาตรฐาน ISO19108 นี้ถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดในการสราง
application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 (ดูภาพที่ 4-1)
ซึ่งขอกําหนดในการใช temporal schema ในการสราง application schema นั้นมี
รายละเอียดอยูในหัวขอ 8.6 temporal rules ในมาตรฐาน ISO19109
4.1.4 ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO 19112 Spatial referencing by Geographic
Identifier
มาตรฐาน ISO 19112 Spatial referencing by Geographic Identifier เปนมาตรฐานหนึ่งใน
อนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO 19100 ซึ่งกําหนดหลักการในการนิยาม
และวิธีการอธิบายระบบการอางอิงเชิงตําแหนงโดยอาศัยความสัมพันธกับฟเจอรทางภูมิศาสตร
มาตรฐาน ISO 19112 นิยามเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับการอธิบายระบบการ
อางอิงตําแหนงดวยรหัสประจําตัวฟเจอรทางภูมิศาสตร ซึ่งสามารถใชเปนแบบจําลองทั่วไปสําหรับ
ระบบอางอิงในลักษณะดังกลาว นอกจากนั้นมาตรฐาน ISO 19112 ยังนิยามองคประกอบของระบบ
อางอิงดังกลาว และนิยามองคประกอบที่จําเปนที่ตองมีในอักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer)
ความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO 19112 กับมาตรฐาน ISO 19109 คือการที่เคารางเชิง
แนวคิด สําหรับระบบการอางอิงตําแหนงดวยรหัสหมายเลขประจําตัวของฟเจอรทางภูมิศาสตร ซึ่ง
กําหนดในมาตรฐาน ISO 19112 นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO 19109 เพื่ออธิบายระบบอางอิง
ตําแหนงของฟเจอร ซึ่งนิยามดวย spatial schema ตามมาตรฐาน ISO19107 ภายในชุดขอมูล
ภูมิศาสตรใน application schema สําหรับโปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ
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ซึ่งขอกําหนดในการใช Conceptual schema สําหรับระบบการอางอิงตําแหนงดวยรหัส
หมายเลขประจําตัวของฟเจอรทางภูมิศาสตร ในการสราง application schema นั้นมีรายละเอียดอยู
ในหัวขอ 8.9 Spatial referencing using geographic identifiers ในมาตรฐาน ISO19109
4.1.5 ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19115 Metadata
มาตรฐาน ISO19115 Metadata เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ
ดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งกําหนดหลักการ และรายการองคประกอบของ metadata
สําหรับขอมูลภูมิศาสตร รวมทั้งนิยาม conceptual schema สําหรับอธิบายองคประกอบรายการ
metadata ดังกลาว
ในการนิยามฟเจอรหนึ่ง ๆ ใน application schema เราสามารถใชรายการขอมูลที่นิยามไว
แลวในมาตรฐาน ISO19115 เชน ใช EX_GeographicBoundingBox จากมาตรฐาน ISO19115 ใน
การนิยามขอบเขตของชุดขอมูล เปนตน ดังนั้นความสัมพันธระหวางมาตรฐาน ISO19115 กับ
มาตรฐาน ISO19109 คือการที่ Conceptual schema สําหรับรายการขอมูล Metadata สําหรับขอมูล
ภูมิศาสตร ซึ่งกําหนดในมาตรฐาน ISO19115 นี้ถูกนํามาใชในมาตรฐาน ISO19109 เพื่ออธิบาย
คุณลักษณะดานตาง ๆ ของฟเจอรภายในชุดขอมูลภูมิศาสตรใน application schema สําหรับ
โปรแกรมประยุกตหนึ่ง ๆ นั่นเอง
ซึ่งขอกําหนดในการใช metadata schema สําหรับ metadata ในการสราง application
schema นั้นมีรายละเอียดอยูในหัวขอ 8.5 Rules for use of metadata schema ในมาตรฐาน ISO19109
4.1.6 ISO19109 กับมาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Unified Modeling Language (UML)
มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 Information technology — Unified Modeling Language
(UML) — Part 1: Specification เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดหลักการ และวิธีการนําเสนอขอมูล
conceptual schema ในรูปแบบของภาษา Unified Modeling Language (UML) จากการศึกษาเอกสาร
มาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 คณะที่ปรึกษาสามารถสรุปไดจากขอความในมาตรฐาน ISO19109 ที่
อางถึงมาตรฐาน ISO/IEC19501-1 นี้ไดวาความเกี่ยวของระหวางมาตรฐานทั้งสองนี้ก็คือ การที่
มาตรฐาน ISO19109 กําหนดใหจัดทํา Application schema ในรูปแบบของ UML ตามหลักการและ
รูปแบบที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO/IEC 19501-1 นั่นเอง

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema

การศึกษามาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ

22

4.2 การศึกษามาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึงมาตรฐาน ISO19109
การศึกษามาตรฐานอื่น ๆ ที่มีการอางมาถึงเนื้อหาที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISO 19109 นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อจะเปนการชวยใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอกําหนดในมาตรฐาน ISO
19109 ไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปนการชี้ใหเห็นถึงประโยชน และแนวทางวิธีการใชประโยชนจาก
ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 19109 นี้
เนื่องจากในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 มิไดระบุวามีรายการเอกสารมาตรฐานใดบาง
ที่มีการอางถึงขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109 ดังนั้น การที่จะสามารถสืบคนหา ระบุ รายการ
มาตรฐานดังกลาวใหไดอยางครบถวน จึงเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดโดยงาย อยางไรก็ตาม จาก
การวิเคราะหเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 ประกอบกับจากประสบการณการใชงานมาตรฐาน
ตาง ๆ ทางภูมิสารสนเทศของคณะที่ปรึกษา ทําใหสามารถระบุไดถึงรายการมาตรฐานที่นาจะมีการ
อางถึงขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109 ดังนี้
- มาตรฐาน ISO 19110 Feature cataloging methodology
- มาตรฐาน ISO 19115 Metadata
- มาตรฐาน ISO 19131 Data product specification
- ขอกําหนด OpenGIS หลายฉบับที่มีการอางถึง ISO19109
คณะที่ปรึกษาฯ จะทําการรวบรวมเอกสารมาตรฐานขางตนมาไดแลว และไดทําการศึกษา
ถึงลักษณะการใชประโยชนจากขอกําหนดในมาตรฐาน ISO 19109 โดยมีผลการศึกษา สรุปได
ดังตอไปนี้
4.2.1 ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology
มาตรฐาน ISO19110 Feature cataloging methodology เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรม
มาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งกําหนดนิยามวิธีการในการจัดทําแคต
ตาล็อกชนิดของฟเจอร โดยอธิบายวิธีการในการแปลระบบการจําแนกกลุมชนิดของฟเจอรมาเปน
แคตาล็อกของฟเจอร (feature catalogue) มาตรฐาน 19110 นี้สามารถใชในการสรางแคตาล็อกของ
ฟเจอรใหมหรือปรับแคตาล็อกของฟเจอรที่มีอยูใหเปนมาตรฐานสากล อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
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19110 นั้นใชในการนิยามชนิดของฟเจอรเทานั้น ไมสามารถนําไปใชในการนิยามแตละ instance
ของชนิดของฟเจอร
การจําแนกจัดกลุมชนิดของฟเจอรนั้น ยอมขึ้นกับความสนใจในคุณสมบัติเฉพาะดานหนึ่ง
ๆ ของฟเจอรเหลานั้น และคุณสมบัติของฟเจอรก็จะบันทึกเปนรายการขอมูลลักษณะประจําตาม
ความสนใจของลักษณะการประยุกตใชงานขอมูลในแตละดาน มาตรฐาน ISO19109 กําหนดวา
ขอมูลจะถูกจัดโครงสรางอยางไรเพื่อตอบสนองตอความสนใจเฉพาะของการประยุกตใช ในขณะที่
มาตรฐาน ISO19110 กําหนดวิธีการบันทึกและนําเสนอนิยามของชนิดของฟเจอรตามระบบการ
จําแนกแบบหนึ่ง ๆ ไวเปนแคตาล็อกของฟเจอร (feature catalogue)
ในมาตรฐาน ISO19110 นั้นกําหนดวิธีการนิยามชนิดของฟเจอรโดยใช GM_Object ตาม
หลักการของ General Feature Model เชนเดียวกับในมาตรฐาน ISO19109 อยางไรก็ตามไมมี
ขอความหนึ่งขอความใด หรือเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดของมาตรฐาน ISO19110 ที่อางอิงมาใช
เนื้อหาขอกําหนดในมาตรฐาน ISO19109 โดยตรง
4.2.2 ISO 19109 กับมาตรฐาน ISO 19115 Metadata
มาตรฐาน ISO19115 Metadata เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ
ดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งกําหนดหลักการ และรายการองคประกอบของ metadata
สําหรับขอมูลภูมิศาสตร รวมทั้งนิยาม conecptual schema สําหรับอธิบายองคประกอบรายการ
metadata ดังกลาว
หนึ่งในขอมูลคุณลักษณะของชุดขอมูลที่สามารถบันทึกไวใน metadata ตามมาตรฐาน
ISO19115 ก็คือการอธิบายถึง application schema ที่ใชในการสรางชุดขอมูลนั้น โดยอธิบายดวย
package ชื่อ MD_ApplicationSchemaInformation ดังแสดงในภาพที่ 4-2

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO19109 Rules for Application Schema

การศึกษามาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ

24

ที่มา: ISO 19109:2005 Geographic Information – Rules for application
schema
ภาพที่ 4-2 ขอมูล application schema ตามมาตรฐาน ISO19115
ISO19115 กําหนดใหสามารถบอกใน metadata วาชุดขอมูลนั้นสรางตามโครงสรางขอมูล
ที่กําหนดใน application schema ใด แตมิไดกําหนดวา application schema นั้นตองเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19109
4.2.3 ISO19109 กับมาตรฐาน ISO19131 Data Product Specification
มาตรฐาน ISO19131 Data product specification เปนมาตรฐานหนึ่งในอนุกรมมาตรฐาน
ระหวางประเทศดานขอมูลภูมิศาสตร ISO19100 ซึ่งกําหนดโครงสราง และเนื้อหาของขอกําหนด
ผลิตภัณฑขอมูล (Data product specification) สําหรับชุดขอมูลภูมิศาสตร ทั้งในลักษณะของ
คําอธิบาย และในรูปแบบของ UML
มาตรฐาน ISO19131 กําหนดใหอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของชุดขอมูลแบบ featurebased (vector data) ใน data product specification ในรูปของ Application schema และ Feature
catalogue โดยในสวนของการอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของชุดขอมูลในรูปของ application
schema นั้น กําหนดไวอยางชัดเจนวาจะตองเปน application schema ที่จัดสรางขึ้นตามกฎเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรฐาน ISO19109
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บทที่ 5
การศึกษาการใชงานมาตรฐาน ISO19109
คณะที่ปรึกษาไดทําการคนหาตัวอยางการประยุกตใชมาตรฐาน ISO19109 ในการสราง
application schema จริง แตยังประสบปญหาในการสืบคนหาเอกสารขอมูล เนื่องจากมาตรฐาน
ISO19109 นี้มีการประกาศใชงานมาเพียง 2 ปเทานั้น การนํามาใชงานจึงยังไมแพรหลายนัก ทําให
ไมสามารถคนพบการเผยแพรขอมูลประสบการณในการใชงานมาตรฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม
คณะที่ปรึกษาฯ ไดสืบคนพบตัวอยาง ประสบการณในการนํามาตรฐาน ISO19109 มาใชงานจํานวน
หนึ่ง และไดทําการศึกษาสรุปตัวอยางดังกลาวมาเพื่อประกอบการทําความเขาใจกับหลักการของ
มาตรฐาน ISO 19109 นี้ รวมทั้งไดดําเนินการทดลองจัดสราง application schema ตามมาตรฐาน
ISO 19109 นี้ดวย ดังรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานในสวนนี้ดังตอไปนี้

5.1 ผลการศึกษาตัวอยางการใชงานมาตรฐาน ISO19109
คณะที่ปรึกษาฯ ไดทําการสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อคนหาเอกสาร หรือบทความที่มีการ
กลาวถึงการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงานสราง application schema และไดทําการศึกษากรณี
ตัวอยางที่มีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 ในการจัดทํา application schema ดังนี้
- การประยุกตใช ISO 19109 ในการพัฒนามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการเดินทาง
ชนิดหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide System)
- การประยุกตใช ISO 19109 ในการจัดทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKISATKIS
5.1.1 การประยุกตใช ISO 19109 ในการพัฒนามาตรฐาน GIS ระบบแนะนําการเดินทาง
ชนิดหลายรูปแบบ (Modeling an Interoperable Multimodal Travel Guide
System)
คณะที่ปรึกษาไดทําการศึกษาบทความของ Jang and Kim (2006) ซึ่งไดนําเสนอ
ประสบการณในการพัฒนามาตรฐาน ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลายรูปแบบ (Multimodal
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Travel Guide System : MTGS) ใชหลักการพัฒนาตามความจําเปนพื้นฐาน (canonical1 model
approach) การพัฒนามีการใช Unified Model Language (UML) เปนเครื่องมือในการสราง
application schema โดยการใชประโยชนจากอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 และการตอยอดจาก
มาตรฐาน ISO 19109 (rules of application schemas) นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนจากการ
เขารหัส GML ที่เปนมาตรฐาน ISO 19136 (Geographic Markup Language) อีกดวย
เหตุผลความเปนมาของโครงการดังกลาวเกิดจากแนวคิดที่วา ในการวางแผนการเดินทาง
หากไดมีการใชประโยชนจากขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูในทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังปรากฏอยูแยก
ออกจากกันกัน ใหสามารถใชงานรวมกันไดจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูเดินทางอยางยิ่ง
ดังนั้นในการวิจัยพัฒนาในครั้งนี้จึงไดนําเสนอกกระบวนการออกแบบ application schemas สําหรับ
ระบบแนะนําเสนทางชนิดปฏิสัมพันธ (interoperable multimodal travel guide system : MTGS)
กรอบแนวคิด ของการออกแบบพัฒนา MTGS ใชแนวคิดแบบจําลองจําเปนพื้นฐาน
(canonical or common model) ที่บางครั้งเรียกวา canonical data model (CDM) โดย CDM จะ
ครอบคลุมแนวคิดของการออกแบบเชิงวัตถุ (object-oriented) และการออกแบบเชิงฟงกชัน
(functional model) ซึ่งจะแสดงความชัดเจนกวา แบบจําลอง Entity-Relationship (ER Model ) ที่
นิยมใชกันทั่วไป ในการศึกษานี้ไดนํารูปแบบขอกําหนด OGC และอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 มา
ใชเปน CDM เพื่อการพัฒนา MTGS นี้
การออกแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับ MTGS จะเปนไปตามมาตรฐาน 2 มาตรฐานคือ 1)
ISO 19103 Conceptual schema language (CSL) และ 2) ISO 19109 Rules for application schema
โดย ISO 19109 กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง วิเคราะห การเขาถึง การนําเสนอ และการถาย
โอนขอมูลภูมิสารสนเทศผานเครือขายผสมผสานและกระจัดกระจาย ดังนั้นกรอบแนวคิดของ
อนุกรม ISO 19100 ทั้งหมดจึงเรียกวา General Feature Model (GFM) กลาวคือ GFM เปน
แบบจําลองเริ่มตนที่จําแนกความตางๆของขอมูลภูมิสารสนเทศ จากนั้นก็จะทําการพัฒนา GFM ให
ละเอียดและจําเพาะลงไปตามรูปแบบสถาปตยกรรม 4 ชั้นขอมูล

1

Canonical : to refer to concepts that have a kind of uniqueness or naturalness, and are (up to trivial
aspects) "independent of coordinates."
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ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-1 ความสัมพันธระหวาง ontologies และแบบจําลองเชิงแนวคิดของมาตรฐาน ISO 19100
จากภาพที่ 5-1 ขางตนจะเห็นวา GMF จะเปนแบบจําลองจําเปนพื้นฐานที่อยูบนสุด และจะ
ถูกพัฒนาใหละเอียดจําเพาะมากขึ้น แบบจําลองที่ละเอียดจําเพาะจะกลายเปน ชุดขอมูล Geograhic
Dataset ใดๆ ที่ในโปรแกรมประยุกตนําไปใชและทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบได
การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิด
ในการพัฒนามีการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดที่เรียกวา “quasi-ontologies” โดยวิธีนี้ ผูใช
ในสาขาใด ๆ ในกรณีนี้คือนักวางแผนการขนสง จะสามารถอธิบายโครงรางของการประยุก ต
เปาหมายไดอยางดี
การสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดเพื่อใหระบบภูมิสารสนเทศสามารถทํางานรวมกันไดมี
ขั้นตอนดังนี้
- บงชี้แนวคิดวา เปนเรื่องจําเพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใดและการประยุกตใชใดๆ
- บงชี้เคารางเชิงแนวคิดที่เปนมาตรฐานจาก ISO 19100 ที่สามารถนํามาใชในแนวคิด
นั้น
- สรางเคารางโปรแกรมประยุกต (application schema หรือ application ontologies) โดย
การใชหรือตอยอดจากแนวคิดมาตรฐาน การบรรยายอาจใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด
เชน UML, ISO 19103
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ใชภาษาที่เปนกลางไมขึ้นกับแพลตฟอรมเชน XML หรือภาษาที่ใชการเชื่อมตอ เชน
SQL, OLE/COM, Java จากเคารางโปรแกรมประยุกต

ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-2 (a) กระบวนการสรางแบบจําลองแบบ Ontology-based และ
(b) กระบวนการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดที่เสนอ
ในภาพ 5-2 (a) ขางตน แสดงใหเห็นกระบวนการสรางแบบจําลองแบบ ontology สวนใน
ภาพ 5-2 (b) ทางขวาเปนการสรางแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับ MTGS
การจําลองแบบเชิงแนวคิดสําหรับระบบแนะนําการเดินทางหลายรูปแบบ (multimodal travel guide
system : MTGS)

การพัฒนาเริ่มจากกําหนดความตองการฟงกชัน โดยพยายามใชสิ่งที่มีอยูแลวใน ISO 19100
และตอยอดจาก ISO 19109 application schemas ผลลัพธที่ไดประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนคือ
แบบจําลองการคนหาเสนทางและการนําทาง แบบจําลองขอมูลโครงขาย แบบจําลองฟงกชันของ
คาใชจาย
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การกําหนดความตองการของ MTGS กําหนดใหระบบสามารถใหผูเดินทางสามารถใช
ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยอาศัยระบบภูมิสารสนเทศและการใหบริการเชิงตําแหนง
(LBS)

ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-3 กลไกการรองขอและการตอบสนองของ MTGS
ในภาพที่ 5-3 ขางตน แสดงกลไกการรองขอและการตอบสนองของผูรวมระบบ MTGS
และระบบมีความสามารถดังนี้
- จํากัดเงื่อนไขเชิงเวลา
- ลําดับของกิจกรรมวาจะตองผานหรือแวะทํากิจกรรมใดกอนหลัง
- รูปแบบการขนสงหลายชนิด
- ระบุชนิดของบริเวณหรือสถานที่ได
- กําหนดเงื่อนไขเสนทางได เชน เร็วที่สุด งายที่สุด ผานสถานที่นาสนใจมาก การตอ
เปลี่ยนพาหนะนอย
- คาใชจายในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ในรูปแบบเงิน จํานวนการเลี้ยว เวลาเปลี่ยน
พาหนะ เวลา และระยะทาง
- การนําเสนอที่เขาใจงาย โดยเฉพาะสําหรับผูเดินทางประชาชนคนทั่วไป
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การเลือกโครงรางเชิงแนวคิดจากอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 สําหรับ MTGS application
schema
เมื่อมีการกําหนดความตองการขางตนจึงไดมีการสรรหามาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของซึ่งในที่นี้
พบวา ISO 19133 (Location based services – tracking and navigation) และ ISO 19134 (Location
based services- multimodal routing and navigation) เกี่ยวของโดยตรง นอกจากนั้นยังมีใช ISO
19103 (Conceptual schema language), ISO 19107 (Spatial schema), and ISO 19108 (Temporal
schema) ในภาพตอไปนี้แสดงใหเห็นการขึ้นตอกันระหวาง MTGS application schema และ
มาตรฐานอื่นๆในอนุกรม ISO 19100 แสดงใหเห็นในแผนผัง UML ในภาพที่ 5-4 ดังนี้

ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-4 ความสัมพันธเกี่ยวของกันในหมูเคารางเชิงแนวคิด (Conceptual schemas)
Application Schemas สําหรับ MTGS
แบบจําลอง MTGS มีวัตถุประสงคสําหรับการกําหนดเสนทางและการนําทางตาง ๆ โดย
แบบจําลองนี้ตองตอบสนองตอความตองการที่ผูใชสามารถรองขอใหคนหาเสนทางที่เหมาะสม
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ที่สุด (optimal) ในเงื่อนใขตางๆ แบบจําลองดังกลาวจะตองมีชนิดของขอมูลที่ใชรองขอและตอบ
กลับ ในการนี้อาจมีการ derive สรางคลาสของขอมูลใหมขึ้น ซึ่งในที่นี้จะเห็นชื่อคลาสขึ้นตนดวย
MTGS_ ความสัมพันธของคลาสทั้งหมด แสดงใหเห็นดวย UML ดังภาพที่ 5-5 ขางลางนี้

ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-5 แบบจําลองโครงขาย MTGS
ขั้นตอนในการเขารหัส
ในการเขารหัสจากแบบจําลองขอมูลที่ออกแบบและสรางขึ้น ในที่นี้ใช GML โดยการใช
UML-to-GML กฎเกณฑการเขารหัส application schema (ISO 19136 Annex E) ในการแปลงมีการ
ใชสื่อแลกเปลี่ยน Meta Object Facility (MOF) กระบวนการทั้งหมดไดแสดงใหเห็นในแผนผังใน
ภาพที่ 5-6 ตอไปนี้
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ที่มา: Jang and Kim (2006)
ภาพที่ 5-6 การจัดทํา MTGS GML application schema
ในโครงการดังกลาว มีการใชซอฟตแวรรหัสเปด UML-to-GML ที่ชื่อวา ShapeChange ใน
การเปลี่ยนจาก UML ใหเปน GML แบบจําลองที่บรรยายดวย UML จําลองแบบตามขอกําหนด
OMG XMI Specification 1.0 สวนการแปลงจาก MTGS UML ใหเปน XMI ผูเขียนใช Unisys XMI
add-on สําหรับชุดซอฟตแวร Rational Rose
GML ที่ไดมีการตรวจสอบความถูกตองกับ GML schema รุน 3.1.1 ที่สามารถอางอิงไดจาก
http://schemas.opengis.net/gml MTGS ไดใหไวที่ (http://epil.urban.uiuc.edu/mtgs) โดยที่ GML
application schema แยกออกเปนแฟม GML application schemas 6 แฟม ที่ประกอบดวย main
MTGSApplicationSchemas.xsd, navigation.xsd, network.xsd, LRS.xsd, constraintsAdvisory.xsd,
และ constFunction.xsd.
5.1.2 การประยุกตใช ISO 19109 ในการจัดทําแบบจําลองขอมูลสําหรับชุดขอมูล ALKISATKIS
คณะที่ปรึกษาฯ ไดทําการศึกษาเอกสารประกอบการนําเสนอ (powerpoint presentation)
เรื่อง “ALKIS-ATKIS modelling using ISO 19100 standards” (Pross, 2001) และเรื่อง “The
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German ALKIS-ATKIS project - A new approach to spatial information management” (Portele,
2001) ซึ่งผูแทนประเทศเยอรมันไดนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Standard in Action
Workshop ในระหวางการประชุมคณะกรรมการทางวิชาการที่ 211 ของ ISO (ISO/TC211) ครั้งที่ 12
ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544
ชุดขอมูล ALKIS (Authoritative Real Estate Cadastre Information System) คือชุดขอมูล
ทะเบียนและแผนที่แปลงที่ดินในระดับมาตราสวน 1:500 ถึง 1:2,000 และชุดขอมูล ATKIS
(Authoritative Topographic-Cartographic Information System) คือชุดขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ ใน
ระดับมาตราสวน 1:25,000 ถึง 1:1,000,000 ซึ่งชุดขอมูลทั้งสองนับเปนชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐานที่สําคัญของประเทศเยอรมัน
กอนหนานี้ชุดขอมูลทั้งสองคือชุดขอมูลแปลงที่ดิน (cadastral) และชุดขอมูลแผนที่ภูมิ
ประเทศ ไดถูกดําเนินการจัดสรางขึ้นโดยการออกแบบแบบจําลอง และโครงสรางของขอมูลอยาง
อิสระตอกัน โดยในสวนของชุดขอมูล ALKIS ประกอบดวยฟเจอร แปลงที่ดิน อาคาร ตัวหนังสือ
และองคประกอบจากชุดขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ สําหรับชุดขอมูล ATKIS จัดสรางขึ้นจากแผนที่
ภูมิประเทศมาตราสวน 1:5,000 ของประเทศเยอรมัน นํามาจัดทําเปนชุดขอมูลดิจิตอลในชื่อ Digital
Landscape Model (DLM) ตามโครงสรางขอมูลที่กําหนดเปน feature catalogue จากนั้นก็สามารถ
นําไปจัดทําเปนฐานขอมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงรหัส DTK (Digital Cartographic Map) ตาม
ขอกําหนดดานการนําเสนอขอมูลดวยสัญลักษณแผนที่ซึ่งจัดทําเปน Symbol catalogue ดัง
กระบวนการแสดงดวยผังในภาพที่ 5-7 ตอไปนี้

German
Basic Map
1:5000

Feature Catalogue

Symbol Catalogue

Rules of depiction of topographic
information in the DLM

Rules of cartographic representation of
the information in the DKM

capturing
modelling

D Digital
L Landscape
M Models

cartographic
process

D Digital
T Topographic
K Maps

E
D
B
S

Uniform
Data
Base
Interface

T
I
F
F

Preparation
for output

Map

User of digital data

ภาพที่ 5-7 ผังกรอบแนวคิดของชุดขอมูล ATKIS
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ซึ่งในสภาวะเดิมนั้นการจัดทํา บํารุงรักษา และใชงานชุดขอมูล ALKIS และ ATKIS ยังมี
ขอจํากัดหลายประการไดแก
- ขาดการบูรณาการกันระหวางขอมูลกราฟกและขอมูลลักษณะประจํา
- ขาดความสอดคลองในแงความหมายของขอมูลระหวาง ALKIS และ ATKIS
- มีความไมคงเสนคงวา (non-consistent) ของแบบจําลองขอมูลระหวางขอมูลแปลง
ที่ดินและขอมูลภูมิประเทศ
- ความยุงยากในการจัดทําแผนที่จากขอมูลทั้งสองประเภทรวมกัน
- ไมมีมาตรฐานของรูปแบบและสัญลักษณที่ใชในแบบจําลองขอมูลทั้งสอง รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
- ไมมีแนวคิดในการบูรณาการขอมูลเสริมตาง ๆ เชน metadata หรือขอมูลคุณภาพของ
ขอมูล
จากเหตุผลขางตนจึงทําใหมีการพัฒนาแบบจําลองอางอิง (reference model) สําหรับการ
บูรณาการระหวางชุดขอมูลทั้งสอง ตามแนวคิดที่แสดงในภาพที่ 5-8
ALKIS-ATKIS catalogues
regulates
maps,
other data

ALKIS
data

digital image
model

ATKISDLM

TIFF

NAS

describes
dig. ALKIS
data
ATKISDTK
presented in

nondig. ALKIS
data
topographic
map

TIFF,DXF,...

distributed to

user

ภาพที่ 5-8 แบบจําลองอางอิงสําหรับชุดขอมูล ALKIS และ ATKIS
โดยมีการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19109 Rules for application schema, ISO 19110
Feature cataloging และ ISO 19115 Metadata รวมทั้งมาตรฐานอื่น ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO
19100 ในการพัฒนา application schema รวมกันสําหรับทั้งชุดขอมูล ALKIS และชุดขอมูล ATKIS
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โดยใชซอฟตแวร Rational Rose จัดทํา schema ในรูปของ UML ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ISO
19103 และ ISO 19109
<<Application Schema>>
ATKIS

<<Application Schema>>
ALKIS { Version 8.1 }

<<Application Schema>>
AAA- Anwendungsschema

ISO 19112 Location by
ISO 19112
Location by
Identifier
Identifier

ISO 19107 Spatial
Schema
ISO 19107
Spatial
Schema

ISO 19115
ISO
19115
Metadata
Metadata

ภาพที่ 5-9 UML แสดง main package ของ ATKIS-ALKIS application schema
ทั้งนี้ผูสนใจสามารถหาดูรายละเอียดตัวอยางของภาพแผนผัง UML สําหรับ ALKISATKIS application schema ไดในเอกสาร powerpoint ที่เผยแพรในเว็บไซตของ ISO/TC211 ที่
www.isotc211.org

5.2 การทดลองจัดสราง Application Schema ตามมาตรฐาน ISO19109
เพื่อเปนการทําความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO19109 และเพื่อศึกษาถึงการนํา
มาตรฐานไปใชงานใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น คณะที่ปรึกษาจึงไดทําการทดลองจัดสราง Application
schema สําหรับสวนหนึ่งของชุดขอมูลแผนที่โครงขายถนนเพื่อการประยุกตใชในระบบจราจร
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อัจฉริยะ (Intelligent Transport System, ITS) ซึ่งรายละเอียดของผลลัพธตัวอยาง application
schema ของขอมูลดังกลาวนําเสนอไวในภาคผนวก ข ของรายงานฉบับนี้

5.3 การนําเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาทางวิชาการ
หลั ง จากที่ ค ณะที่ ป รึ ก ษาได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาเบื้ อ งต น มาตรฐานระบบภู มิ ส ารสนเทศ
ISO19109 – Rules for application schema จนครบถวน และไดจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณฯ สง
มอบใหกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแลว ก็ไดนําเสนอผลการศึกษาใน
การสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2551 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร โดยมีผลสรุปการนําเสนอ และ
ขอคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนาดังนี้
การนําเสนอผลการศึกษา ประกอบดวยการนําเสนอ 3 สวนคือ 1) การนําเสนอผลการศึกษา
ในภาพรวมของโครงการฯ โดยหัวหนาคณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ 2)
ผลการศึกษากรณีตัวอยางของการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ไพศาล สันติธรรมนนท และ 3) กฎเกณฑของการสราง Application schema และผลการทดลอง
จัดสราง Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยนายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม
ในการนําเสนอสวนที่ 1 คือ ผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการฯ นั้น รองศาสตราจารย
ดร.ชนินทร ทินนโชติ ไดนําเสนอ
- สรุปความเปนมา หลักการและเหตุผลของการจัดทําโครงการศึกษาฯ นี้ขึ้น วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการฯ
- ขอบเขตงานของโครงการศึกษาฯ
- หลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO19109
- ขอบเขตเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 และประเด็นที่มิไดกําหนดไวใน ISO19109
- โครงสรางของเนื้อหา และสาระโดยยอของเนื้อหาในเอกสารมาตรฐาน ISO 19109
- ผลการศึกษามาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งมาตรฐานที่มีเนื้อหาอางถึง ISO19109 และมาตรฐานที่
อางอิงจาก ISO19109
- ขอเสนอแนะแนวทางการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน
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ในการนําเสนอสวนที่ 2 คือ ผลการศึกษากรณีตัวอยางของการนํามาตรฐาน ISO19109 ไป
ใชงานนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท ไดนําเสนอ
- แนวคิดของกระบวนการพัฒนา Application Schema
- ตัวอยางขั้นตอนการแปลง schema ของ US DoD
- กรณีตัวอยางการพัฒนา Application Schema สําหรับ ระบบแนะนําการเดินทางชนิดหลาย
รูปแบบ (Multimodal Travel Guide System : MTGS)
- กรณีตัวอยางการพัฒนา Application Schema สําหรับ Standard Base Data Interface ( German:
Normbasierte Austauschschnittstelle - NAS)
- บทสรุปเกี่ยวกับการนํา ISO19109 ไปใชสราง Application schema
ในการนําเสนอสวนที่ 3 คือ กฎเกณฑของการสราง Application schema และผลการทดลอง
จัดสราง Application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 นั้น นายมนตศักดิ์ โซเจริญธรรม ได
นําเสนอ
- ความหมายของ Application schema
- ขั้นตอนในการจัดทํา Application schema
- การทดลองจัดสราง ตัวอยาง application schema ตามมาตรฐาน ISO 19109
หลังจากการนําเสนอผลการศึกษาฯ ทั้งสามสวนขางตน มีผูเขารวมการสัมมนาสอบถาม ม
มากนัก ทั้งนี้เชื่อวาเปนเพราะมาตรฐาน ISO19109 นั้น มีเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางไรก็ตาม มีคําถามที่นาสนใจมาจากผูแทนกรมพัฒนาเชื้อเพลิงและพลังงาน ถามวา
หากจัดทําแบบจําลองขอมูลดวยซอฟตแวรวิศวกรรมซอฟตแวร (Computer Assisted Software
Engineering, CASE) เชน RationalRose แลว schema ที่ไดยังตองนํามาปรับใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ตาง ๆ ของ ISO19109 กอนจึงจะได application schema ตามมาตรฐาน ISO19109 ใชหรือไม ซึ่ง
คณะที่ปรึกษาไดชี้แจงวากฎเกณฑตาง ๆ ในมาตรฐาน ISO19109 นั้นกําหนดหลักการเกี่ยวกับการ
นิยามฟเจอรและคุณลักษณะอื่น ๆ ชองฟเจอร ซึ่งหากออกแบบแบบจําลองขอมูลตามหลักการนั้น
แลว schema ที่ไดก็นาจะไดตามมาตรฐาน ISO19109 เชนกัน และเนื่องจาก ISO19109 มิไดกําหนด
ฟอรแมตของภาษา CSL ที่ใช ดังนั้น application schema ที่ไดไมจําเปนตองอยูในรูปแบบ UML
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5.4 ขอเสนอแนะแนวทางการนํามาตรฐาน ISO19109 ไปใชงาน
จากการศึกษาเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19109:2005 Geographic information –
Rules for application schema คณะที่ปรึกษาฯ ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของ application
schema ขอกําหนดเกี่ยวกับกฎเกณฑในการจัดสราง application schema โดยใชภาษาเคารางเชิง
แนวคิด UML และใชองคประกอบ schema มาตรฐานที่นิยมไวโดยมาตรฐานอื่น ๆ ในอนุกรม
มาตรฐาน ISO 19100 และจากการที่ คณะที่ปรึกษาไดศึกษาตัวอยางการประยุกตใชมาตรฐาน ISO
19109 ดังกลาวไปใชในการจัดสราง application schema ในตางประเทศ คณะที่ปรึกษาสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและประยุกตใชงาน
มาตรฐาน ISO 19109 นี้สําหรับการพัฒนาสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลภูมิสารสนเทศในประเทศ
ไทยไดเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้
11. มาตรฐาน ISO 19109 กําหนดหลักการและวิธีการจัดสราง application schema สําหรับ
ชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ ใหเปนมาตรฐาน โดยใหภาษา UML และตองมีการใช schema
มาตรฐานซึ่งนิยามไวในมาตรฐานอื่น ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 เชน spatial
schema, temporal schema เปนตน ดังนั้นในการนํามาตรฐาน ISO 19109 นี้ไปใชงาน
จริง ผูใชจะตองสามารถเขาถึง และศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาในเอกสารมาตรฐานที่
เกี่ยวของตาง ๆ ดังกลาว
12. การดําเนินการจัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศนั้น มิใช
ภารกิจสําหรับผูใชงานภูมิสารสนเทศทั่ว ๆ ไป แตจะเปนภารกิจของผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการออกแบบจัดสราง และบํารุงรักษาชุดขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง
ผูรับผิดชอบในการออกแบบขอกําหนดโครงสรางของชุดขอมูลที่ตองการสําหรับการ
ประยุกตใชแตละเรื่อง
13. การนํามาตรฐาน ISO 19109 ไปใชในการจัดทํา application schema นัน้ ตองการ
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language)
โดยเฉพาะภาษา UML รวมทั้งตองการโปรแกรมเครื่องมือชวยในการออกแบบจัดสราง
เคาราง UML ที่จะอธิบายโครงสรางเนื้อหาของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศที่ตองการดวย
ดังนั้นการอบรมถายทอดความรูพื้นฐานดานภาษาเคารางเชิงแนวคิด และการอบรม
โปรแกรมเครื่องมือสราง UML จึงเปนสิ่งที่จะตองมีการดําเนินการตอไป
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14. เนื่องจากเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 19109 มีลักษณะเปนเนื้อหาทางเทคนิค และเปน
หลักการพื้นฐานที่เปดกวางสําหรับนําไปใชในการจัดทํา application schema ของชุด
ขอมูลภูมิสารสนเทศใด ๆ ก็ได จึงไมนาทีจ่ ะมีขอกําหนดใดที่ขัดแยง หรือเปนปญหา
สําหรับการนํามาใชงานในประเทศไทย สามารถนํามาประกาศใชเปนมาตรฐานของ
ประเทศไทยได
15. คณะที่ปรึกษา เห็นวาควรมีการสงเสริมใหเกิดการจัดทํา application schema สําหรับชุด
ขอมูลตาง ๆ ขึ้น ตามมาตรฐาน ISO 19109 โดย สทอภ. อาจใชแนวทางในการจัดทํา
โครงการ Cooperative Agreement Program (CAP) ซึ่งมีลักษณะเปนการใหทุน
สนับสนุนหนวยงานที่มีโครงการหรือผลงานในการจัดทํา application schema ตาม
มาตรฐาน ISO 19109 นี้
16. แตเนื่องจากหนวยงานสวนใหญ ยังอาจมีความไมพรอมทั้งดานความรูค วามเขาใจทาง
เทคนิค และความรูความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐาน คณะที่ปรึกษาฯ จึงเห็นควรใหมี
การจัดทําโครงการนํารองเพือ่ จัดสราง application schema สําหรับชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานที่สําคัญบางชุดขอมูล โดยมีลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงาน
ผูรับผิดชอบดูแลชุดขอมูลพื้นฐานนัน้ สทอภ. และสถาบันการศึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
ดานมาตรฐาน ISO 19109
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คํานํา (Forword)
ISO หรือ องคการมาตรฐานระหวางประเทศ คือสมาพันธของหนวยงานมาตรฐานแหงชาติ
ของประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยทั่วไปนั้น การพัฒนาจัดทําเนื้อหาของมาตรฐานระหวางประเทศจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee) ของ ISO ประเทศสมาชิกที่มีความ
สนใจในหั ว ข อ มาตรฐานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการวิ ช าการคณะใด มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข า ร ว ม
ดําเนินงานในคณะกรรมการวิชาการนั้น องคกรระหวางประเทศทั้งหลายที่เปน liaison กับ ISO ก็
สามารถมีสวนรวมในงานดังกลาวได ISO ประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ International
Electrotechnical Commission (IEC) ในทุก ๆ สวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานดาน electrotechnical
การยกรางมาตรฐานระหวางประเทศนั้น จะตองเปนไปตาม ISO/IEC Directives, Part 2
ภารกิ จ หลั ก ของคณะกรรมการวิ ช าการคื อ การจั ด ทํ า มาตรฐานระหว า งประเทศ ร า ง
มาตรฐานระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จะถูกเวียนเสนอใน
ประเทศสมาชิกของ ISO ออกเสียงใหความเห็นชอบ มาตรฐานที่จะไดรับการตีพิมพเผยแพรและ
ประกาศใชได จะตองไดรับเสียงเห็นชอบอยางนอย 75% ของจํานวนประเทศสมาชิกที่ทําการออก
เสียงลงคะแนน
สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักก็คือการที่บางสวนของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ อาจอยูภายใตการ
คุมครองลิขสิทธิ์ ISO จะไมรับผิดชอบในการตรวจสอบและแจงการมีอยูของลิขสิทธิ์ดังกลาว
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บทนํา (Introduction)
การแนะนําหลักการและเหตุผล ความสําคัญของการอธิบายโครงสรางของขอมูลใหชัดเจน
ครบถวน เพื่อใหสามารถเขาใจไดทั้งโดยคอมพิวเตอรและโดยผูใช ซึ่ง Application schema นั้นคือ
วิ ธี ก ารอย า งเป น ทางการ ในการอธิ บ ายโครงสร า งและเนื้ อ หาของข อ มู ล ที่ ต อ งการสํ า หรั บ กา
ประยุกตใชงานใด ๆ
การอธิบายหรือนําเสนอความเปนจริงใด ๆ นั้นมีลักษณะเปนนามธรรมเสมอ และก็จะ
สามารถนําเสนอหรืออธิบายความเปนจริ งได เพีย งบางสวนเสมอ นั่นคือ การนําเสนอหรื อการ
อธิบายความเปนจริงนั้น ๆ เปนเพียงหนึ่งในมุมมอง (View) ตาง ๆ เทานั้น และเปนมุมมองที่ขึ้นอยู
กับการประยุกตใชงาน
การขยายตั ว อย า งกว า งขวางของการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แ ละ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร ได นํ า ไปสู ก ารใช ข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร ใ นหลากหลายวิ ช าชี พ และด ว ยการ
สนับสนุนดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน สังคมกําลังพึ่งพาขอมูลดังกลาวมากขึ้น ชุดขอมลภูมิศาสตร
กําลังถูกแลกเปลี่ยนและใชงานรวมกันมากขึ้น ชุดขอมูลภูมิศาสตรไดถูกใชในวัตถุประสงคอื่นที่
แตกตางจากวัตถุประสงคเดิมที่พวกมันถูกสรางขึ้นมา
เพื่อใหแนใจวาขอมูลจะเปนที่เขาใจไดโดยทั้งระบบคอมพิวเตอรและผูใชงาน จะตองมีการ
จัดทําเอกสารอธิบายโครงสรางของขอมูลเพื่อการเขาถึงและแลกเปลี่ยนไวอยางสมบูรณ สวนตอ
ประสาน (interface) ระหวางระบบจึงจําเปนตองถูกนิยามไวโดยคํานึงถึงขอมูลและการประมวลผล
ขอมูลดังกลาว โดยใชวิธีการที่เปนมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
ซึ่งในการพัฒนาซอฟตแวรและวิธีการบันทึกขอมูลในซอฟตแวรตาง ๆ นั้น (Proprietary systems)
จะใชวิธีการใดก็ไดเพื่อสนับสนุนการเชื่อมตอมาตรฐานดังกลาว
Application schema จะใหคําอธิบายอยางเปนทางการของโครงสรางและเนื้อหาของขอมูล
ที่ตองการสําหรับการประยุกตใชงานหนึ่ง ๆ หรือมากกวา โดยที่ Application schema นั้นจะ
อธิบายทั้งขอมูลภูมิศาสตร และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของขอมูลภูมิศาสตรคือ
ฟเจอร (feature)
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1. ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope)
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้นิยามกฎเกณฑสําหรับการสราง และจัดทําเอกสารอธิบาย
application schema ซึ่งนั่นหมายรวมไปถึงหลักการสําหรับการนิยามฟเจอรทางภูมิศาสตรตาง ๆ
ขอบเขตของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ ไดแก
- แบบจําลองเชิงแนวคิดของฟเจอร (feature) และคุณสมบัติของมัน จากเอกภพของ
สรรพสาระ (Universe of discourse)
- นิยามของ application schemas
- การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language) สําหรับ application
schema
- การเปลี่ยนแปลงจาก concepts ในแบบจําลองเชิงแนวคิด ไปสูชนิดของขอมูล ใน
application schema
- การบูรณาการเคาราง (schemas) มาตรฐานจากมาตรฐานระหวางประเทศดานขอมูล
ภูมิศาสตรอื่น ๆ เขากับ application schema
สิ่งตอไปนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้
- การกําหนดภาษาเคารางเชิงแนวคิด ภาษาใดภาษาหนึ่งเปนการเฉพาะ สําหรับการสราง
application schema
- การกําหนดหรือนิยาม application schema ใด ๆ เปนการเฉพาะ
- การนําเสนอชนิดฟเจอร (feature type) ใด ๆ พรอมทั้งคุณสมบัติของมัน ในสารบัญ
แฟมของฟเจอร (feature catalogue)
- การนําเสนอ metadata
- กฎเกณฑสําหรับการจับคู (mapping) application schema หนึ่งกับ application schema
อื่น
- การจัดสราง application schema ใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร และโปรแกรมประยุกต
- การเขียนโปรแกรม
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2. การไดมาตรฐาน (Conformance)
Application schema ใด ๆ ที่จะสามารถอางไดวาเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศฉบับ
นี้ จะตองผานขอกําหนดทั้งหมดที่ระบุไวในชุดทดสอบเชิงนามธรรม ในภาคผนวก A ของ
มาตรฐานฉบับนี้

3. รายการเอกสารอางอิงบังคับ (Normative References)
รายการเอกสารอ า งอิ ง ต อ ไปนี้ เป น เอกสารที่ จํ า เป น ต อ งนํ า มาใช ป ระกอบการใช ง าน
มาตรฐานฉบับนี้ สําหรับเอกสารอางอิงที่ระบุป จะหมายถึงเอกสาร edition ที่ระบุเทานั้น สําหรับ
เอกสารอางอิงที่ไมระบุปจะหมายถึงเอกสาร edition ลาสุด ซึ่งไดแก
- ISO/TS 19103, Geographic Information - Conceptual schema language
- ISO 19107:2003, Geographic Information - Spatial schema
- ISO 19108:2002, Geographic Information - Temporal schema
- ISO 19112:2003, Geographic Information - Spatial referencing by geographic
identifiers
- ISO 19113:2002, Geographic Information - Quality principles
- ISO 19115:2003, Geographic Information - Metadata
- ISO/IEC 19501, Information technology – Open Distributed Processing - Unified
Modeling Language (UML) Version 1.4.2

4. คําศัพทและคําจํากัดความ (Terms and definitions)
เพื่อวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ ใหใชรายการนิยามคําศัพท ตอไปนี้
4.1 การประยุกตใช
การจัดการและประมวลผลขอมูลเพื่อสนับสนุนความตองการของผูใช [ISO 19101]
(application – manipulation and processing of data in support of user requirements)
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4.2 ผังเคารางการประยุกตใช
ผังเคารางเชิงแนวคิดสําหรับขอมูลที่ตองการโดยการประยุกตใชหนึ่งหรือมากกวา
[ISO 19101]
(application schema – conceptual schema for data required by one or more
applications)
4.3 ฟเจอรเชิงซอน
ฟเจอรที่ประกอบดวยฟเจอรอื่น ๆ
(complex feature – feature composed of other features)
4.4 แบบจําลองเชิงแนวคิด
แบบจําลองที่นิยามแนวคิดสําหรับเอกภพของสรรพสาระ
(conceptual model – model that defines concepts of a universe of discourse)
4.5 เคารางเชิงแนวคิด
การอธิบายแบบจําลองเชิงแนวคิดอยางเปนทางการ
(conceptual schema – formal description of a conceptual model)
4.6 ชุดขอมูล
กลุมของขอมูลที่สามารถระบุจําแนกได [ISO 19115]
(dataset – identifiable collection of data)
4.7 โดเมน
เซตที่ระบุจําแนกไดอยางชัดเจน [ISO 19107]
(domain – well-defined set)
4.8 ฟเจอร
การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณในโลกความเปนจริง [ISO 19101]
(feature – abstraction of real world phenomena)
หมายเหตุ ฟเจอรหนึ่ง ๆ อาจเกิดขึ้นเปน ชนิด หรือเปน อินสแตนท ก็ได โดยคําวา ชนิดฟเจอร หรือ
อินสแตนทของฟเจอร ควรถูกใชเมื่อตองการระบุเฉพาะเจาะจงเทานั้น
4.9 การเชื่อมโยงของฟเจอร
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงชนิดฟเจอรหนึ่งเขากับอินสแตนทของชนิดฟเจอรเดียวกัน
หรือตางกัน [ISO 19110]
(feature association – relationship that links instances of one feature type with
instances of the same or a different feature type)
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4.10 ลักษณะประจําของฟเจอร
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของฟเจอร [ISO 19101]
(feature attribute – characteristic of a feature)
หมายเหตุ 1 ลักษณะประจําของฟเจอร อาจเกิดขึ้นในลักษณะของ ชนิด (type) หรืออินสแตนทก็ได
โดยคําวา ลักษณะประจําของฟเจอร หรืออินสแตนทของลักษณะประจําของฟเจอร ควรถูก
ใชเมื่อตองการระบุเฉพาะเจาะจงเทานั้น
หมายเหตุ 2 ชนิดลักษณะประจําของฟเจอร จะมีชื่อ ชนิดขอมูล และโดเมนซึ่งเชื่อมโยงกับฟเจอร
ดังกลาว ในขณะที่ อินสแตนทของลักษณะประจําของฟเจอรจะมีคาลักษณะประจําซึ่งนํามา
จากโดเมนของ ชนิดลักษณะประจําของฟเจอร
4.11 การดําเนินการกับฟเจอร
การดําเนินการที่ทุก ๆ อินสแตนทของชนิดฟเจอรนั้นอาจดําเนินการได [ISO 19110]
(feature operation – operation that every instance of a feature type may perform)
ตัวอยาง 1 การดําเนินการกับฟเจอร (feature operation) ลักษณะหนึ่ง ที่ใชกับชนิดฟเจอร “เขือ่ น” คือ
การยกระดั บ ของตั ว เขื่ อ น ผลลั พ ท ข องการดํ า เนิ น การนี้ คื อ การยกระดั บ ความสู ง ของ
“เขื่อน” และระดับของน้ําใน “อางเก็บน้ํา”
ตัวอยาง 2 การดําเนินการกับฟเจอร สําหรับชนิดฟเจอร “เขื่อน” อาจเปนการกัน (block) เรือหรือ
ยานพาหนะอื่นออกจากการกีดขวางเสนทางน้ํา
4.12 ขอมูลภูมิศาสตร
ขอมูลซึ่งอางอิงทั้งโดยปริยายและโดยชัดแจง ไปยังตําแหนงใด ๆ ที่สัมพัทธกับโลก
(geographic data – data with implicit or explicit reference to a location relative to the
Earth)
หมายเหตุ คํา “สารสนเทศภูมิศาสตร” ยังถูกใชหมายถึง สารสนเทศเกี่ยวกับปรากฏการณที่เชื่อมโยง
ทั้งโดยชัดแจง (explicitly) และโดยนัย (implicitly) กับตําแหนงที่ตั้งโดยสัมพัทธกับโลก
4.13 คําอธิบายขอมูล
ขอมูลเกี่ยวกับขอมูล [ISO 19115]
(metadata – data about data)
4.14 แบบจําลอง
การกําหนดสาระสําคัญของบางแงของความเปนจริง
(model – abstraction of some aspects of reality)
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4.15 การถายทอด
การนําเสนอขอสนเทศตอมนุษย [ISO 19117]
(portrayal – presentation of information to humans)
4.16 คุณภาพ
ลักษณะเฉพาะโดยรวมของผลิตภัณฑที่จะทําใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ทั้งที่ระบุไวและที่เปนไปโดยปริยาย [ISO 19101]
(quality – totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy
stated and implied needs)
4.17 เอกภพของสรรพสาระ
ภาพของโลกตามความเปนจริง หรือโลกตามทฤษฎี ที่รวมเอาทุกอยางที่เปนที่สนใจ
เอาไว [ISO 19101]
(universe of discourse – view of the real or hypothetical world that includes
everything of interest)

5. วิธีการนําเสนอ (Presentation) และคํายอ (Abbreviations)
5.1 การนําเสนอ (Presentation)
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้อธิบายวิธีการสราง application schema โดยการบูรณาการ
เคารางเชิงแนวคิด (conceptual schemas) ตาง ๆ ที่กําหนดไวในอนุกรมมาตรฐานขอมูลภูมิศาสตร
ISO 19100 และนอกเหนือจากการกําหนดกฎเกณฑในการสราง application schema แลว มาตรฐาน
ฉบับนี้ยังใหขอแนะนําตาง ๆ ผานทางตัวอยาง โดยใชแนวทางในการนําเสนอดังตอไปนี้
a) กฎเกณฑ (Rules) : กฎเกณฑทุกขอเปนสวนบังคับ (normative) ของมาตรฐานฉบับนี้
และจะถูกนําเสนอดังนี้
Rules:
1) <Rule 1>
2) <Rule 2>
b) ตาราง (Tables) : ตารางที่ไมไดถูกอางอิงจากกฎเกณฑ เปนสวนขอมูลประกอบ
(informative)
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c) Conceptual schemas : Conceptual schema ที่อยูในสวนบังคับ (normative part) จะถูก
นําเสนอในรูปของภาษา UML ที่ไดตามมาตรฐาน ISO/TS 19103 และ UML diagrams จะถูก
นําเสนอตามมาตรฐาน ISO/IEC 19501
5.2 อักษรยอ (Abbreviation)
CSL
GFM
OCL
UML

Conceptual schema language
General Feature Model
Object Constraint Language
Unified Modelling Language

6. บริบท (Context)
เปนการอธิบายหลักการ และบริบทของ Application Schema ตามมาตรฐานฉบับนี้ วามี
วัตถุประสงคอยางไร และนําไปใชงานในลักษณะใด โดยประกอบดวยสวนยอย 3 สวนคือ
6.1 วัตถุประสงคของ Application schema
Application schema คือ เคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับขอมูลที่ตองการ
สําหรับการประยุกตใชใด ๆ Application schema นั้นจะกําหนด
- เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล
- ขอกําหนดของการประมวลผลขอมูลนั้นโดยการประยุกตใช (application) หนึ่ง ๆ
โดย Application schema มีวัตถุประสงคสองดานหลัก ๆ คือ
- การอธิบายโครงสรางขอมูลในรูปแบบที่อานไดโดยคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการขอมูลแบบอัตโนมัติ
- ทําใหเกิ ดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกี่ยวกับขอมูล โดยการจัดทําเอกสารอธิบาย
เนื้อหาของขอมูลสําหรับการประยุกตใชงานดานใดดานหนึ่ง
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6.2 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้มิไดกําหนดมาตรฐานของ application schema แตเปนการ
กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง application schema ขึ้นในลักษณะที่คงเสนคงวา (consistent) ซึ่ง
จะชวยในการนําเขา การประมวลผล การวิเคราะห การเขาถึง และการนําเสนอขอมูลภูมิศาสตร
ระหวางผูใช ระบบ และสถานที่ที่แตกตางกันได ซึ่งกฎเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
ฉบับนี้จะสามารถถูกใช โดยผูผลิต และผูใชขอมูลภูมิศาสตร ในการแลกเปลี่ยนขอมูลคือ
- สราง schema สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล
- แปลความหมายของชุดขอมูลที่ใชในการรับ-สง ไปสูเนื้อหาและโครงสรางขอมูลใน
ระบบของผูใช
- ระบุการแปลงขอมูลที่จําเปนสําหรับชุดขอมูลทั้งสอง
กฎเกณฑในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้จะชวยใหผูใชงานของโปรแกรมประยุกตที่
ตองการขอมูลที่คลายคลึงกัน สามารถสราง application schema รวมกันเพื่อการติดตอกันระหวาง
ระบบและขอมูลของทั้งสองฝาย ซึ่งนั่นจะรวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับองคประกอบจาก เอกภพของ
สรรพสาระ (Universe of Discourse) ซึ่งอธิบายในรายละเอียดอยูในหัวขอ 6.3
การจับคูเปรียบเทียบระหวางองคประกอบของ application schema สองอันอาจทําไดยาก
มากหรืออาจเปนไปไมไดเลย หาก Application Schema ทั้งสองแตกตางกันมากเกินไป สิ่งที่จะชวย
ใหการจับคูดังกลาวเปนไปไดงายขึ้นคือการที่ Application Schema ของระบบนั้น ๆ ถูกออกแบบขึ้น
โดยคํานึงถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบอื่น ๆ ดวย ดังนั้นกฎเกณฑในมาตรฐานฉบับนี้ สามารถ
ถูกใชในการสราง Application Schema เพื่อใชภายในระบบหนึ่ง ๆ ดวย ถึงแมวา Application
Schema ในลักษณะดังกลาวจะไมนับอยูในขอบเขตของมาตรฐานนี้
การสราง Application Schema หนึ่ง ๆ นั้นประกอบไปดวยขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ
เนื้อหาของ Application Schema จะตองถูกกําหนดตามมุมมองของความเปนจริงในเอกภพของ
สรรพสาระ โดยจะถูกอธิบายดวยแบบจําลองในรูปของชนิดฟเจอร (feature type) และคุณสมบัติ
ของฟเจอรเหลานั้น หัวขอ 7 อธิบายหลักการในการนิยามฟเจอรอยางเปนระบบและคงเสนคงวา
Application Schema นิยามโครงสรางและเนื้อหาของขอมูล โดยอธิบายในรูปของภาษา เคา
รางเชิงแนวคิด (CSL) หัวขอ 7 ของมาตรฐานนี้ แสดงแบบจําลองในรูปของ UML ที่นิยามแนวคิด
ตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการอธิบายชนิดฟเจอร
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หมายเหตุ: ISO19118 กําหนดวิธีการที่ ชุดขอมูลหนึ่ง ๆ ซึ่งถูกนิยามไวโดย application schema ใน
รูปแบบ UML จะถูกเขารหัส (encode)
6.3 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวย Application schema
6.3.1 เกริ่นนํา
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารสนเทศอาจเกิดขึ้นไดในสองลักษณะคือ
• ในแบบจําลองการถายโอนขอมูล (Data transfer) แบบเดิม ผูผลิตขอมูลสรางชุดขอมูลที่
จะถูกสงใหกับผูใช โครงสรางและเนื้อหาของขอมูลจะถูกอธิบายโดย Application Schema สําหรับ
ชุดขอมูลนั้น และชุดขอมูลนั้นจะถูกสงใหกับผูใชในฟอรแมตเพื่อการสงผานขอมูล
• ในแบบจําลอง Interoperability โปรแกรมประยุกตของผูใชจะสื่อสารกับโปรแกรม
ประยุกตของผูผลิตขอมูลผานโปรโตคอลการสื่อสารที่ตกลงรวมกัน โดยที่ผูใชจะ invoke บริการซึ่ง
จะทําใหขอมูลถูกสงจากผูใหบริการมายังโปรแกรมประยุกตของผูใช ซึ่งในกรณีนี้ Application
Schema จะไมเพียงอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลที่ทําการแลกเปลี่ยนกันเทานั้น แตจะตอง
อธิ บ ายถึ ง โครงสร า งของส ว นตอ ประสาน (interface)
ที่ เ กี่ ย วขอ งในรายการเปลี่ ย นแปลง
(transaction) ของการแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นดวย
ความแตกตางพื้นฐานระหวางการถายโอนขอมูล (data transfer) และรายการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล (data transaction) ก็คือ ในการถายโอนขอมูลนั้น ชุดขอมูลที่จะถูกถายโอนจะถูกนิยามไว
ลวงหนาใน Application Schema รวมทั้งขอบเขตเชิงปริภูมิ (Spatial extent) และกฎเกณฑนิยามของ
ฟเจอร ผูใชรองขอและไดรับสําเนาหนึ่งของชุดขอมูล ในขณะที่ในรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้น
เริ่มตนที่ผูรองขอขอมูลระบุเงื่อนไขในการเลือกขอมูล เชนเงื่อนไขขอบเขตทางพื้นที่ จากฐานขอมูล
ของผูผลิตขอมูล จากนั้นขอมูลที่ไดตามเงื่อนไขดังกลาวจะถูกดึงจากฐานขอมูลและสงใหกับผูใช
6.3.2 การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยการถายโอน
ภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองการถายโอนขอมูลแบบดั้งเดิมสําหรับผูผลิตและผูใชขอมูล ผูผลิต
เตรียมอธิบายโครงสรางและเนื้อหาของขอมูลใน Application Schema ใหกับผูใชขอมูล โดยเงื่อนไข
สามขอที่จะตองบรรลุ เพื่อใหสามารถถายโอนขอมูลไดคือ
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ภาพที่ 1 การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยการถายโอน
• หนึ่ง ผูใชและผูผลิตขอมูลตองตกลงกันในการสราง Application Schema ตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับนี้ สําหรับขอมูลที่จะถูกแลกเปลี่ยน และเพื่อสนับสนุนการถายโอนขอมูล
Application Schema นี้จะตองถูกพัฒนาขึ้นโดยใช Application Schema ของผูใชและผูผลิต โดย
จะตองมีการจับคูเทียบ (mapping) ระหวาง Application Schema นี้กับ Application Schema ของ
ผูผลิตขอมูล และระหวาง Application Schema นี้กับ Application Schema ของผูใชขอมูล
•
สอง ผู ผลิ ตข อมู ลต อ งสามารถแปลงข อมู ล ของโปรแกรมประยุ ก ต ซึ่ง นิ ย ามโดย
Application Schema ของผูผลิต ไปเปนชุดขอมูลเพื่อการถายโอน ซึ่งนิยามโดย Application Schema
สําหรับชุดขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
• สาม ผูใชตองสามารถแปลงชุดขอมูลเพื่อการถายโอน ซึ่งนิยามโดย Application Schema
สําหรับชุดขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน ไปเปนขอมูลของโปรแกรมประยุกต ซึ่งนิยามโดย Application
Schema ของผูใช
6.3.3 การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยรายการเปลีย่ นแปลง
ภาพที่ 2 แสดงการแลกเปลี่ยนขอมูลผานรายการเปลี่ยนแปลง (transaction) ซึ่งอธิบายไวใน
แบบจําลอง interoperability โปรแกรมประยุกตของผูใชจะสรางการรองขอขอมูล และการรองขอ
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ขอมูลดังกลาวจะถูกรับโดยโปรแกรมประยุกตของผูผลิตขอมูล จากนั้นโปรแกรมประยุกตของ
ผูผลิตขอมูลก็จะสงชุดขอมูลผลลัพธให ทั้งชุดขอมูลที่รองขอ และชุดขอมูลผลลัพธถูกนิยามตาม
Application Schema เดียวกัน โดยที่โปรแกรมประยุกตของผูผลิตขอมูลจะรบผิดชอบสวนของการ
แปลงขอมูลในระบบ A ไปสูชุดขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นเมื่อโปรแกรมประยุกตของ
ผูใชไดรับชุดขอมูลดังกลาว ก็จะรับผิดชอบในสวนของการแปลงชุดขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนไป
เปนขอมูลในระบบ B
การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยรายการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีอยูใน geospatial
services ตามมาตรฐาน ISO 19119 โดยเฉพาะอยางยิ่ง feature access services ถูกนิยามไวใน
แบบจําลองภูมิศาสตร และบริการการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร

หมายเหตุ: เสนทึบแสดงการไหลของขอมูล เสนประแทนบทบาทของ Application Schema ใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล
ภาพที่ 2 การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยรายการเปลี่ยนแปลง (transaction)

7. หลักการของการนิยามฟเจอร
7.1 ฟเจอร (Feature)
หนวยยอยพื้นฐานของภูมิสารสนเทศเรียกวา ฟเจอร (Feature) มาตรฐาน ISO 19110 ได
จัดเตรียมกรอบมาตรฐานสําหรับการจัดโครงสรางและการรายงานวิธีการจําแนกประเภทของฟเจอร
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นอกจากนั้น มาตรฐานดังกลาวยังกลาวถึงมุมมองที่กวางขวางแตกตางกันออกไปของฟเจอรทาง
ภูมิศาสตรดวย
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้กําหนดกฎเกณฑสําหรับการสราง application schema
รวมทั้งหลักการในการนิยามฟเจอร โดยที่คําวา ฟเจอร ถูกใชในบริบทที่แตกตางกัน ตามที่ได
กําหนดไวในสถาปตยกรรม 4 ระดับชั้น (4-layer architecture) ภาคผนวก B ของมาตรฐานฉบับนี้
บรรยายการใชคําวา ฟเจอรในสถาปตยกรรม 4 ระดับชั้น
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้แยกแยะมุมมองของการนิยามฟเจอรออกเปน 4 ดาน
ไดแก : นิยามหรือคําอธิบายเพื่อใชในการจัดกลุมฟเจอรใหเปนชนิดตางๆ, ลักษณะประจําซึ่ง
เชื่อมโยงกับฟเจอรแตละชนิด, ความสัมพันธระหวางชนิด และพฤติกรรมของฟเจอร
ตัวอยาง “Tower Bridge” เปนนามธรรมของสะพานแหงหนึ่งที่มีอยูในโลกของความเปนจริงใน
กรุงลอนดอน คําวา “bridge” หรือ “สะพาน” นั้นเปนนามธรรมของกลุมของปรากฏการณ
ประเภทหนึ่งในโลกความเปนจริงที่ถูกจําแนกเปนแนวคิดของสรรพสิ่งที่เรียกวา “bridge”
ตอไปในเอกสารนี้ คําวา “ชนิดฟเจอร (feature type)” จะใชแทนแนวคิดของ “ฟเจอร” ที่
อธิบายกลุมของปรากฏการณประเภทเดียวกันทั้งหมด ในขณะที่คําวา “ฟเจอรอินสแตนท
(feature instance)” จะถูกใชแทนมโนทัศนของ “ฟเจอร” ที่อธิบายปรากฏการณเฉพาะสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในความเปนจริง
ภาพที่ 3 อธิ บ ายการนิ ย ามและการกํ า หนดโครงสร า งของข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร ใ นลั ก ษณะ
รูปแบบที่เปนนามธรรมที่สุด การจําแนกปรากฏการณในโลกความเปนจริงมาเปนฟเจอรนั้นขึ้นอยู
กับความหมายและนัยสําคัญของมันที่มีตอแตละเอกภพของสรรพสาระ (universe of discourse)

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย

61

ภาพที่ 3 กระบวนการจาก เอกภพของสรรพสาระ (Universe of discourse) ไปสูขอมูล
7.2 Features and Application schema
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้สนับสนุนการกําหนดนิยามของ ฟเจอร ตามรูปแบบการ
นําเสนอในโครงสรางของขอมูลซึ่งกําหนดนิยามโดย application schemas
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการจัดโครงสรางขอมูลจาก เอกภพของสรรพสาระ (universe of
discourse) ไปสูชุดขอมูลภูมิศาสตร คํานิยามของชนิดฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอร ตามที่รับรู
จากบริบทของการประยุกตใชใด ๆ จะถูกสรางขึ้นจากเอกภพของสรรพสาระ และถูกบันทึกไวใน
สารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue)
Application schema หนึ่ง ๆ จะนิยามโครงสรางเชิงตรรกะของขอมูล และอาจนิยามการ
ดําเนินการ (operation) ที่สามารถกระทําตอหรือกับขอมูลนั้น โดยที่ Application schema จะให
ความสนใจกับโครงสรางเชิงตรรกะมากกวาโครงสรางเชิงกายภาพ
ผูพัฒนา application schema อาจใชนิยามของฟเจอร จากสารบัญแฟมของฟเจอรที่มีอยูแลว
การทําเชนนี้จะชวยลดภาระของการจัดทําขอมูล และยังชวยใหนักพัฒนาใชขอมูลที่มีอยูแลว และทํา
ใหกระบวนการพัฒนา application schema งายขึ้น
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ภาพที่ 4 จากความเปนจริงมาสูขอมูลภูมิศาสตร
Application schema จะตองนําเสนอดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema
language หรือ CSL) ภาษาเคารางเชิงแนวคิดแตละภาษาจะมีคํานิยามและแนวคิดแตกตางกัน ใน
การสราง application schema มโนทัศนของฟเจอรจากแบบจําลองทั่วไปของฟเจอร (General
Feature Model, GFM) (ดูตอในหัวขอ 7.3) จะถูกนําไปจับคูเทียบ (mapping) กับแนวคิดของฟเจอร
ในภาษาเคารางเชิงแนวคิดที่เลือกใช กฎเกณฑตาง ๆ เหลานี้สําหรับภาษา UML ไดถูกอธิบายใน
หัวขอ 8.3 ของมาตรฐานฉบับนี้
หมายเหตุ: ภาคผนวก C เปนตัวอยางกฎของการจับคูเปรียบเทียบแนวคิดของ GFM กับภาษาเคาราง
เชิงแนวคิด ตามมาตรฐาน ISO 10330-11
หมายเหตุจากผูแปล:
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ มิไดกําหนดรูปแบบไฟลสําหรับการนําเสนอมโนทัศนของ GFM
เพื่อจัดทําเปน application schema อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษาฯ แนะนําใหใช ภาษาเคารางเชิง
แนวคิด ที่ใช XML เปนพื้นฐาน ภาษาดังกลาวคือ XML Schema Design Language (xsd) ซึ่งเปนที่
ยอมรับและใชงานกันแพรหลายมากที่สุด ทําใหมีโปรแกรมเครื่องมือชวยในการพัฒนาหลาย
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โปรแกรม เชน XMLSpy เปนตน xsd นั้นเปนมาตรฐานของกลุมมาตรฐาน WWW Consortium
(W3C) และมีการนํามาใช ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 ในชุดที่เปนระดับการ
ประยุกตใชหลายมาตรฐาน เชน ISO 19139 เปนตน
7.3 แบบจําลองทั่วไปของฟเจอร (General Feature Model)
7.3.1 คํานํา
ในหัวขอยอยนี้จะเปนการระบุชี้และอธิบายถึงแนวคิดที่ใชในการกําหนดนิยามฟเจอร และ
เปนความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น คําอธิบายเหลานี้แสดงดวยแบบจําลองเชิงแนวคิดแบบ
หนึ่ง ที่เรียกวา แบบจําลองทั่วไปของฟเจอร (General Feature Model: GFM)
ภาคผนวก B แสดงบทอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการออกแบบ GFM
หมายเหตุ: ภาพของใจกลาง (kernel) ที่ครบถวนของ GFM ปรากฏอยูใน ภาคผนวก B.3 ของ
มาตรฐานฉบับนี้
แนวคิดของ GFM ไดถูกใชในโครงสรางของ สารบัญแฟมของฟเจอร (Feature catalogue)
ตามที่อธิบายไวในมาตรฐาน ISO 19110 นอกจากนั้น มาตรฐาน ISO 19117 ก็ใชแนวคิดดังกลาว
สําหรับการกําหนดรูปแบบการถายทอด (portrayal) สําหรับสารสนเทศภูมิศาสตร มโนทัศนของ
แบบจําลองทั่วไปของฟเจอร ยังใชเปนพื้นฐานในการจัดทําอนุกรมวิธานสําหรับบริการประมวลผล
ทางภูมิศาสตร ตามมาตรฐาน ISO 19119
ในหัวขอ 7.4 ถึง 7.7 ของมาตรฐานฉบับนี้ แสดงใหเห็นวาจะสามารถจัดการกับแงมุมตาง ๆ
ของคุณสมบัติของฟเจอรใด ๆ ไดอยางไร โดยที่ในหัวขอ 7.4 อธิบายความแตกตางในแงมุมตาง ๆ
ของลักษณะประจํา ในขณะที่หัวขอ 7.5 บรรยายแงมุมที่แตกตางกันของความสัมพันธ สวนหัวขอ
7.6 ไดรวมถึงคําอธิบายรายละเอียดมากขึ้นของพฤติกรรมของฟ เจอร และหัว ขอ 7.7 บรรยาย
แนวคิดของเงื่อนไขขอจํากัดตาง ๆ (Constraints)
7.3.2. วัตถุประสงคของ GFM
GFM เปนแบบจําลองของแนวคิดที่ตองการเพื่อใชในการจําแนกมุมมองของโลกความเปน
จริง แบบจําลอง GFM แสดงในรูป CSL ซึ่งเปนรูปแบบแผนภูมิของคลาสยูเอ็มแอล (UML) แตก็
อาจอยูในรูป CSL อื่นใดก็ได UML นั้นมีแบบจําลองของแนวคิดของตนเองซึ่งเรียกวา metamodel
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และเนื่องจากทั้ง GFM และ UML metamodel ตางก็เกี่ยวของกับการจําแนก แนวคิดจึงคลายกันมาก
ความแตกตางประการที่สําคัญประการหนึ่ง คือแนวคิดใน GFM กําหนดพื้นฐานสําหรับการจําแนก
ฟเจอร ในขณะที่ UML metamodel เปนพื้นฐานสําหรับการจําแนกสิ่งใด ๆ ก็ได
สิ่งที่เราตองการจําแนกในที่นี้เราเรียกวาฟเจอร ความสัมพันธระหวาง ชนิดฟเจอรคือ ชนิด
และอินสแตนทของความเชื่อมโยงของฟเจอร (feature association) ชนิดฟเจอรมีคุณสมบัติที่เรียกวา
ลักษณะประจําของฟเจอร (feature attribute) การดําเนินการกับฟเจอร (feature operation) และความ
เชื่อมโยงของฟเจอร (feature association) แนวคิดทั้งหมดเหลานี้แสดงไดดวย UML metaclasses ใน
GFM ดังนั้นกลาวไดวา GFM เปน metamodel ของชนิดฟเจอร
ชนิดฟเจอรอาจถูกเขียนบรรยายเปนลายลักษณอักษรไวในสารบัญแฟมฟเจอร (Feature
catalogue) GFM อาจใชเปนแบบจําลองเชิงแนวคิดของโครงสรางของสารบัญแฟมฟเจอร แต
สารบัญแฟมฟเจอรจะมีแนวคิดเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับชนิดฟเจอร
ดังนั้นจึงตองมี Feature Catalogue Model (FCM) ที่ทําใหแนวคิด GFM เปนจริงได ทั้งนี้แนวคิด
ดังกลาวปรากฏในมาตรฐาน ISO19110 ทั้งนี้ แนวคิดใหม ๆ บางอยาง เชน รายการลักษณะประจํา
ฟเจอรของแตละชนิดฟเจอร ชื่อแฝง (aliases) ของชนิดฟเจอร และรหัสของชื่อชนิดฟเจอร แต
อยางไรก็ตามแนวคิดเพิ่มเติมเหลานี้ตองไมขัดแยงกับแนวคิดจาก GFM
Application schema หนึ่ง ๆ จะตองถูกแสดงดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด (CSL) โดยจะตอง
บรรยายโครงสรางและเนื้อหาของชุดขอมูลซึ่งเปนตัวแทนของเอกภพของสรรพสาระ GFM นั้น
เปนตัวกําหนดความตองการของการจําแนกฟเจอรแตไมใชตัว CSL เอง นั่นหมายความวาเราตองใช
CSL ที่มีอยูมานิยามตัว application schema ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO-19100
กําหนดใหใช UML และเนื่องจากเราตองการผนวกรวม schema มาตรฐานจากอนุกรมมาตรฐาน
ISO-19000 เขามาใน application schema ของเรา จึงเปนการสะดวกที่จะอธิบาย application schema
ในรูปแบบ UML ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ เราไดกําหนดกฎเกณฑหลัก ๆ สําหรับการ
จับคูเทียบจากแนวคิดของ GFM ไปยังภาษา UML ไวแลว แตอยางไรก็ตามนี่ก็สามารถทําไดสําหรับ
CSL อื่นๆ เชนกัน ในภาคผนวก C เปนตัวอยางของการจับคูเทียบจาก GFM ไปยังภาษา ISO10330-11 EXPRESS
GFM กําหนดโครงสรางสําหรับการจําแนกฟเจอรซึ่งเราตองคํานึงอยูเสมอเมื่อเราแสดง
application schema ของเราดวยภาษา UML แตอยางไรก็ตามการจับคูเทียบจาก GFM ไปสู UML
เป นการจับคูเ ทียบแบบทางเดีย ว ดังนั้นการจับคู เ ทียบกลั บจึงทําไมไ ด ตัว อย างเช น application
schema ประกอบดวย UML หลาย ๆ คลาส บางสวนของคลาสเหลานี้เปน ชนิดฟเจอรใน GFM และ
บางสวนอาจเปนชนิดของขอมูลสําหรับลักษณะประจําของฟเจอร ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถแยกออก
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จากกันได GFM มิไดนิยามลักษณะประจําของฟเจอรลงไปอยางลึกซึ้งตามที่ตองการ และนั่นก็ไม
จําเปน เนื่องจาก GFM นั้นกําหนดเพียงแคโครงสรางและเนื้อหาของนิยามของฟเจอรเทานั้น
ดวยเหตุนี้จึงนําไปสูขอสรุปที่วา GFM นั้นเปน metamodel ของการกําหนดนิยามของ
ฟเจอร และยังถูกใชในการกําหนดโครงสรางของแคตตาล็อกของฟเจอร metamodel ของ CSL ที่
เลือกใช (เชน UML metamodel ตาม ISO 19103) เปน metamodel สําหรับ application schema
ในขณะที่ application schema เกี่ยวของกับขอมูลที่นําเสนอฟเจอร โครงสรางของ GFM จะตองถูก
ระลึกไวอยูตลอดเวลาในขณะจัดสราง application schema
7.3.3 โครงสรางหลักของ GFM
ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดที่ใชในการกําหนดชนิดฟเจอร ภาพที่ 5 เปนเพียงสวนหนึ่งของ
แบบจําลองทั้งหมด หัวขอ B.3 แสดงภาพ (ภาพที่ B.2) ของแนวคิดทั้งหมดของ GFM และ
ความสัมพันธระหวางแนวคิดเหลานั้น
นอกจากชื่อและคําบรรยายแลว ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ จะถูกนิยามโดยคุณสมบัติของมัน เชน
- ลักษณะประจําของฟเจอร
- บทบาทความเชื่อมโยงของฟเจอรในการกําหนดชนิดฟเจอร และ
- พฤติกรรมที่ถูกนิยามไวของแตละชนิดฟเจอร
มโนทัศนเพิ่มเติมจากที่มีอยูรวมถึง
- ความเชื่อมโยงของฟเจอรระหวางชนิดฟเจอรกับตนเอง หรือ กับชนิดฟเจอรอื่น ๆ
- ความสัมพันธในลักษณะที่เปนทั่วไป (generalization) และในลักษณะที่เปนจําเพาะ
(specialization)ไปยังชนิดฟเจอรอื่นๆ และ
- เงื่อนไขขอจํากัดสําหรับชนิดฟเจอรนั้น
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ภาพที่ 5 แสดงบางสวนจาก General Feature Model
หมายเหตุ: ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธเพิ่มเติมจาก GF_Operation ไปยัง GF_AttributeType และ
GF_AssociationType
7.3.4 GF_FeatureType
ฟเจอรใด ๆ นั้นเปนนามธรรมของปรากฏการณในโลกความเปนจริง GF_FeatureType
เปน metaclass ซึ่งทําใหปรากฏขึ้นเปนคลาสที่เปนตัวแทนของชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ ชนิดฟเจอรชนิด
หนึ่ง ๆ คือคลาสสําหรับทุก ๆ อินสแตนทของชนิดฟเจอรนั้น อินสแตนทของคลาสซึ่งเปนตัวแทน
ของชนิดฟเจอรจําเพาะตัวใดตัวหนึ่ง ก็คืออินสแตนทของฟเจอร
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หมายเหตุ 1 ชนิดฟเจอรนั้นเทียบเทากับคลาส และอินสแตนทของฟเจอรนั้นก็เทียบไดกับวัตถุ ใน
ความหมายของการจําลองแบบดวยแบบจําลองเชิงวัตถุ (object-oriented modeling)
หมายเหตุ 2 ภาคผนวก B แสดงตารางของการใชคําวา “ฟเจอร”
- TypeName
ชื่อของชนิดฟเจอร ชื่อจะตองเปนเอกลักษณ (unique) ภายใน application schema นัน้ TypeName
นี้เปนตัวเลือก (optional) สําหรับ GF_AssociationType เทานั้น
- LocalName
ตัวระบุ (identifier) ภายใน name space หนึง่ สําหรับวัตถุทองถิ่น (local object) ตามกําหนดนิยามไว
ใน ISO/TS 19103 LocalName เปนชนิดยอยของ GenericName ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ
NameSpace ซึ่งอาจเปนวัตถุเปาหมายของ GenericName หรือเปนเพียงตัวชี้ (pointer) ไปยัง
NameSpace อื่น (อาจจะมี GenericName ใหมเลยก็ได) ในระดับเขาไปใกล target ของตัวระบุ
(identifier)
- definition
คํากําหนดนิยามที่อธิบายชนิดฟเจอรนนั้ ๆ
- isAbstract
ลักษณะประจําชนิด ตรรกะ , . ซึ่งในกรณีที่มีคาเปนจริง (TRUE) แสดงวาชนิดฟเจอรนั้นทําหนาที่
เปน abstract supertype
- includes
บทบาทของความเชื่อมโยง includes นี้กําหนดวา อินสแตนทของความสัมพันธระหวางฟเจอร อาจ
รวมถึงจํานวนเทาใดก็ไดของ อินสแตนทของชนิดฟเจอร
7.3.5 GF_PropertyType
GF_PropertyType เปน metaclass สําหรับคลาสใด ๆ ของคุณสมบัติของชนิดฟเจอร ซึ่ง
บรรยายลักษณะเฉพาะของฟเจอร พฤติกรรมของฟเจอร หรือบทบาทของความเชื่อมโยงที่ฟเจอรนั้น
เกี่ยวของดวย
GF_PropertyType เปน supertype ของ GF_Operation, GF_AttributeType และ
GF_AssociationRole
- memberName
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ชื่อของพฤติกรรม ลักษณะประจํา หรือ บทบาท เฉพาะชื่อของบทบาท (name of role) นั้นเปน
ตัวเลือก
- LocalName
ตัวระบุ (Identifier) ภายใน name space สําหรับวัตถุทองถิ่นนั้น นี่อาจเปนวัตถุเปาหมายของ
GenericName หรือเปนตัวชี้ (pointer) ไปยัง NameSpace อีกอันหนึ่ง (อาจเปนชื่อ GenericName
ใหม) ในอีกระดับหนึ่งของการเขาใกลเปาหมายของตัวระบุ ใน Basic Type ซึ่งนิยามไวใน ISO/TS
19103 นั้น LocalName เปน subtype ของ GenericName ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของกําหนดนิยาม
NameSpace
- definition
คําอธิบายของพฤติกรรม ลักษณะประจํา หรือ บทบาทของ ชนิดฟเจอร
- carrierOfCharactistics
บทบาทความเชื่อมโยง carrierOfCharactistics นี้ กําหนดวา การดําเนินการใด ๆ ของฟเจอร
ลักษณะประจําชนิดใด ๆ ของฟเจอร และบทบาทความเชือ่ มโยงใด ๆ ของฟเจอรจะนําพา (carry)
ลักษณะเฉพาะของชนิดฟเจอรไปดวย
7.3.6 GF_AttributeType
GF_AttributeType เปน metaclass สําหรับการกําหนดนิยามลักษณะประจําของชนิดฟเจอร
หนึ่ง ๆ (โปรดดู 7.4)
- valueType
ชนิดขอมูลของคาลักษณะประจํา
หมายเหตุ ISO/TS 19103 นิยามชนิดขอมูลซึ่งอาจถูกใชสําหรับคา Type ของลักษณะประจําของ
ฟเจอร
ตัวอยาง 1 Integer, character String หรือ GM_object
- TypeName
ตัวระบุภายใน type space สําหรับวัตถุทองถิ่นหนึ่ง ใน Basic Types ที่นิยามไวใน ISO/TS 19103
นั้น TypeName เปน subtype ของ LocalName (ดูหวั ขอ 7.3.4)
- DomainOfValues
คําอธิบายของชุดของคาหรือปริมาณ
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ตัวอยาง 2 มีคาเปนบวก, เริ่มจาก 3 ไปถึง 7, GM_Object และ subtypes ของมันทั้งหมดตามที่
นิยามไวใน ISO 19107
- Cardinality
จํานวนของอินสแตนทของลักษณะประจําที่อาจเชื่อมโยงกับอินสแตนทเดี่ยวของชนิดฟเจอร
- Multiplicity
ขอกําหนดของชวงของ cardinality ที่ยอมใหใชได ชนิดของขอมูลนี้ถูกนิยามไวใน ISO/TS 19103
7.3.7 GF_AssociationRole
GF_AssociationRole เปน metaclass สําหรับคลาสของบทบาทซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
GF_AssociationType (ดูหัวขอ 7.3.9)
หมายเหตุ GF_AssociationRole บงชี้บทบาทของชนิดฟเจอรผานความเชื่อมโยง โดยที่อินสแตนท
ของ GF_AssociationRole ที่ใหบทบาทสําหรับชนิดฟเจอรหนึ่งจะสามารถถูกมองเปนสวน
หนึ่งของชนิดฟเจอรนี้
- Cardinality
จํานวนอินสแตนทของชนิดฟเจอรที่ทําหนาที่ในบทบาทนี้เปรียบเทียบกับอินสแตนทเดี่ยว (single
instance) ของชนิดฟเจอรที่ปลายอีกดานหนึ่งของความเชื่อมโยงนั้น
- Multiplicity
ขอกําหนดของชวงของ Cardinality ที่ยอมใหได
- Role
บทบาทความเชื่อมโยง (association role) ที่กําหนดบทบาทซึ่งเชื่อมโยงไปยัง GF_AssociationType
หนึ่ง
- roleName
บทบาทของการเปนบทบาทเฉพาะซึ่งกําหนดไวที่ GF_AssociationType
7.3.8 GF_Operation
GF_Operation เปน metaclass สําหรับการบรรยายพฤติกรรมของชนิดฟเจอรในแงของการ
ดําเนินการ (โปรดดู 7.6)
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หมายเหตุ 1 GF_Operation ใชไดกับแบบจําลองของการปฏิบัติการรวม (interoperability) เทานั้น
และไมใชกับแบบจําลองการโอนยายขอมูล ตามที่อธิบายไวใน 6.3.1
หมายเหตุ 2 อินสแตนทของ GF_Operation มี 3 ชนิด : การดําเนินการของผูสังเกต (observer
operations) การดําเนินการแปลง (mutator operations) และการดําเนินการสรางวัตถุ
(constructor operations) การดําเนินการผูสังเกตจะใหคาปจจุบันของลักษณะประจํา
คืนกลับมา การดําเนินการแปลง จะประกอบดวยการกระทํา (actions) ตาง ๆ ที่ทําการ
เปลี่ยนคาลักษณะประจําเหลานั้น การดําเนินการแปลงหนึ่ง ๆ จะสรางอินสแตนทของ
คลาสที่นิยามไว ตัวอยางเชน การดําเนินการผูสังเกตหนึ่งอาจถูกใชในการหาความสูงของ
เขื่อน ในขณะที่การยกระดับความสูงของเขื่อนนั้นเปนการดําเนินการแปลง ซึ่งเปลี่ยนแปลง
คาความสูงของเขื่อน และยังกระทบตอลักษณะประจําของเสนทางน้ําและอางเก็บน้ําซึ่ง
สัมพันธกับเขื่อนดังกลาว คาตาง ๆ อาจถูกสังเกตหรือไดรับผลกระทบสําหรับอินสแตนท
ของฟเจอรอื่น ๆ ดวย ถามีความเชื่อมโยงระหวางชนิดฟเจอรที่เกี่ยวของเหลานั้น
- signature
คําอธิบายที่ระบุชื่อ อารกิวเมน และคาที่ถูกสงกลับคืนของการกระทํา
หมายเหตุ 3 สําหรับ UML นั้น signature จะถูกแสดงในรูปแบบ operation_name(input_parameter1,
input_parameter2, ….) : output_value_type ตัวอยางเชน has_height() : real
7.3.9 GF_AssociationType
GF_AssociationType เปน metaclass สําหรับบรรยายความเชื่อมโยงระหวางชนิดฟเจอร
(โปรดดู 7.5 ประกอบ) ความเชื่อมโยงระหวางฟเจอรอาจมีลักษณะประจําก็ได นี่ยอมใหไดก็เพราะ
GF_AssociationType เปน subtype ของ GF_FeatureType
หมายเหตุ GF_AssociationType เปน subclass ภายใต GF_FeatureType เนื่องจากเหตุผลหลาย
ประการ ประการแรก จากแงมุมเชิงปรัชญาที่วา อินสแตนทของความเชื่อมโยงระหวาง
อิ น สแตนท ข องฟ เ จอร ต อ งเป น ไปตามความต อ งการในการนิ ย ามฟ เ จอร ใ นฐานะ
“นามธรรมของปรากฏการณในโลกความเปนจริง” ในกรณีของอินสแตนทของชนิดความ
เชื่อมโยง (association type) นั้น “ปรากฏการณ” เปนการปฏิสัมพันธระหวางสองฟเจอร
ประการที่สอง ในแงมุมเชิงปฏิบัติ เนื่องจากความเชื่อมโยงเปนไปตามการทดสอบเชิง
ปรั ช ญาสํ า หรั บ ฟ เ จอร มั น จึ ง ได ต ามความต อ งการเชิ ง ปฏิ บั ติ บ างประการด ว ย ความ
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เชื่อมโยงเหลานี้มักจะมีลักษณะประจําเชิงปริภูมิ เชนตําแหนงที่ตั้งที่ฟเจอรปฏิสัมพันธกัน
ความเชื่อมโยงยังอาจจําเปนที่จะนําพา (carry) ลักษณะประจําอื่น ๆ เพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ
นั้นดวย เชน ในระนาบสองมิติ การตัดกันของถนนและรางรถไฟ อาจจําเปนตองถูกจําแนก
เปนประเภท “ถนนขามราง” “ถนนลอดใตราง” “รางขามถนน” “รางลอดใตถนน” หรือ
“ตัดกันที่ผิวดิน” และอาจจําเปนตองมีลักษณะประจําอื่น ๆเชน ความสูงของระยะลอด เปน
ตน ในหลาย ๆ กรณี โครงสรางพื้นฐาน ณ จุดของปฏิสัมพันธมักจะถูกพิจารณาเปนฟเจอร
ดวยสิทธิของตัวมันเองเชน (เชน รางรถไฟ-สะพาน) นอกเหนือไปจากลักษณะประจําแบบ
ดั้งเดิมของฟเจอรแลว อินสแตนทของความเชื่อมโยง ยังสามารถมีขอมูล metadata ดวย
ในทางปฏิบัติ อินสแตนทของความเชื่อมโยง สามารถมีลักษณะประจําไดเชนเดียวกับอินส
แตนท ข องฟ เ จอร และสามารถรั บ ทอดความหมาย และรหั ส ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารพั ฒ นา
ซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศงายขึ้น
- linkBetween
บทบาทความเชื่อมโยง linkBetween กําหนดวา GF_AssociationType จะเปนการเชื่อมตอระหวาง
อินสแตนทหนึ่งของชนิดฟเจอร กับ อีกอินสแตนทหนึ่งของชนิดฟเจอรเดียวกันหรือของชนิดฟเจอร
อื่นก็ได
7.3.10 GF_InherianceRelation
GF_InheritanceRelation เปนคลาสของความสัมพันธทั่วไประหวาง ชนิดฟเจอรที่มีความ
เปนทั่วไปมากกวา (supertype) กับชนิดฟเจอรจําเพาะ (specialized) หนึ่ง ๆ (subtype)
อินสแตนทใด ๆ ของชนิดฟเจอรที่จําเพาะ ก็ถือวาเปนอินสแตนทของ ชนิดฟเจอรทั่วไป
ดวย
ตัวอยาง ชนิดฟเจอร “bridge” อาจเปนสวนหนึ่งของทั้งคลาสทั่วไป ของ “transportation
feature” สําหรับฟเจอรถนน และในขณะเดียวกันอาจเปนสวนหนึ่งของคลาสทั่วไปของ ‘hazards”
สํ า หรั บ เรื่ อ งของนํ า หน อิ น สแตนท จํ า เพาะของ “สะพาน” จึ ง เป น ได ทั้ ง อิ น สแตนท ข อง
“transportation feature” และ ‘hazards” พรอม ๆ กัน
การจําเพาะ (specialization) แตละครั้งจะแสดงจุดมุงหมายหนึ่ง ๆ ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ
สามารถทําหนาที่เปน supertype ในหลาย ๆ ความสัมพันธทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคฺที่แตกตางกัน
ไป
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- name
ชื่อของ การกําหนดทัว่ ไป หรือ การจําเพาะ ; เปนตัวเลือก
- description
คําอธิบายของ การกําหนดทั่วไป หรือ การจําเพาะ
- uniqueinstance
UniqueInstance นั้นเปนตัวแปรชนิดตรรกะ ซึ่งเมื่อมีคา เปน TRUE หมายความวาอินสแตนทหนึ่ง ๆ
ของ supertype ตองไมเปนอินสแตนทของมากกวาหนึ่ง subtype และหากมีคาเปน FALSE
หมายความวา อินสแตนทของ Supertype อาจเปนอินสแตนทของมากกวา หนึ่ง subtype
- Generalization
ความเชื่อมโยง Generalization กําหนดวา ชนิดฟเจอรมีบทบาทในการเปน supertype ใน
ความสัมพันธดานการรับทอด (inheritance relationship) กับชนิดฟเจอรอื่น ๆ
- Specialization
ความเชื่อมโยง Specialization กําหนดวา ชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ มีบทบาทในการเปน subtype ใน
ความสัมพันธดานการรับทอด กับชนิดฟเจอรอื่น ๆ อยางไร
- Supertype
บทบาทของการเปนชนิดฟเจอรทั่วไปมากขึ้น ของ supertype อื่น หรือของชนิดฟเจอรอื่น
- Subtype
บทบาทของการเปนชนิดฟเจอรท่จี ําเพาะมากขึ้น ของ subtype อื่น หรือของชนิดฟเจอรอื่น
7.3.11 GF_Constraint
GF_Constraint เปนคลาสสําหรับเงื่อนไขขอจํากัดซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงกับชนิดฟเจอร และ
คุณสมบัติของชนิดฟเจอร (ดูหัวขอ 7.7)
- description
เงื่อนไขขอจํากัดซึ่งถูกอธิบายในภาษาธรรมชาติ และ/หรือ ในระบบสัญลักษณ (notation) อยางเปน
ทางการ
- constraintedBy
บทบาทซึ่งกําหนดวาเงื่อนไขขอจํากัดที่ถกู จัดทําขึ้นกับ GF_FeatureType หรือถูกกําหนดใน
GF_Properties ภายในชนิดฟเจอร
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7.4 ลักษณะประจําของชนิดฟเจอร
7.4.1 คํานํา
หัวขอยอยนี้จะบรรยายรายละเอียดของบทบาทของลักษณะประจําของฟเจอร ลักษณะ
ประจําชนิดหนึ่ง ๆ (GF_AttributeType) จะมีชื่อ (memberName), คําอธิบาย (definition), ชนิด,
โดเมน และจํานวนนับ (cardinality) เชื่อมโยงกับมัน
ลักษณะประจําเหลานี้ จะนําพา (carry) ขอมูลสถิตทั้งหมดของฟเจอรมาดวย ซึ่งครอบคลุม
ทั้งคุณสมบัติที่เปนเชิงปริภูมิและไมเปนเชิงปริภูมิ ในชุดอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO19100 นั้นลักษณะประจําบางชนิดจะนาสนใจเปนพิเศษ ชนิดของลักษณะประจําเหลานี้แสดงไวใน
ภาพที่ 6 ในรูปแบบ subtype ของ GF_AtributeType ลักษณะประจําชวยทําใหการตอประสานไปยัง
มาตรฐานระหวางประเทศ ISO-19100 อื่น ๆ เพราะมันใช schemas ของมาตรฐานเหลานั้น ชนิด
ลักษณะประจําจะรับนิยามของชนิดคาขอมูลจาก schemas เหลานั้น และรับคาโดเมนตามขอกําหนด
ของ schemas เหลานั้น ตัวอยางเชน ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ (GF_SpatialAttributeType) จะมีชนิด
คาและโดเมนของคาขอมูลตามนิยามของ GM_Object หรือ TP_Object ซึ่งอธิบายไวใน ISO 19107
7.4.2 attirbuteOfAttribute
ความเชื่อมโยง attributeOfAttribute จะเชื่อมตอลักษณะประจําหนึ่งกับลักษณะประจําอื่นที่
บรรยายลักษณะเฉพาะบางประการของลักษณะประจําอันแรก
ตัวอยาง ลักษณะประจําที่นําพาตําแหนงของฟเจอรหนึ่ง อาจมีลักษณะประจําอีกอันหนึ่ง ที่ระบุ
ความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนง (คาขอมูล GF_QualityAttributeType) ณ ตําแหนงนั้น
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ภาพที่ 6 ขอมูลลักษณะประจําของชนิดฟเจอร
7.4.3 GF_SpatialAttributeType
GF_SpatialAttributeType เปนตัวแทนของลักษณะประจําเชิงปริภูมิ ซึ่งตองถูกใชแสดง
ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของชนิดฟเจอร ชนิดลักษณะประจําเชิงปริภูมิ จะตองมี GM_Object หรือ
TP_Object เปนคาขอมูล โครงสรางของ GM__Object และ TP_Object ถูกนิยามไวใน Spatial
Schema ซึ่งอธิบายอยูในเอกสาร ISO 19107
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7.4.4 GF_TemporalAttributeType
GF_TemporalAttributeType เปนตัวแทนของลักษณะประจําเชิงเวลา ซึ่งตองถูกใชเปน
ลักษณะเฉพาะอางอิงเชิงเวลาของฟเจอรหนึ่ง ๆ ชนิดลักษณะประจําเชิงเวลาจะตองมี TM_Object
เปนคาขอมูล โครงสรางของ TM__Object ถูกนิยามไวใน Temporal Schema ซึ่งอธิบายอยูใน
เอกสาร ISO 19108
7.4.5 GF_QualityAttributeType
GF_QualityAttributeType แสดงลักษณะประจําที่นําพาสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพ
ลักษณะประจําเหลานี้ตองถูกใชเมื่อลักษณะเฉพาะทางคุณภาพของฟเจอรหรือคุณสมบัติของมันได
ถูกรวมไวในรูปขอมูลในชุดขอมูล ลักษณะประจําเชิงคุณภาพตองมีชนิดคาขอมูลตามนิยามของ
DQ_Element ดังที่นิยามไวใน ISO 19115
7.4.6 GF_LocationAttributeType
GF_LocationAttributeType เปนตัวแทนลักษณะประจําที่นําพาระบบอางอิงเชิงปริภูมิของ
ฟเจอรโดยตัวระบุทางภูมิศาสตร
ตั ว อย า ง เขตพื้ น ที่ ไ ปรษณี ย อ าจถู ก ระบุ โ ดยรหั ส แต ที่ ตั้ ง ของมั น สามารถถู ก พบไว ใ น
อักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer)
ชนิดลักษณะประจําเหลานี้ตองมีชนิดของคาขอมูลที่นิยามโดย SI_LocationInstance ซึ่งถูก
นิยามไวใน ISO 19112
7.4.7 GF_MetadataAttributeType
GF_MetadataAttributeType ใชแสดงลักษณะประจําที่นําพาสารสนเทศเกี่ยวกับคําอธิบาย
ขอมูล (metadata) เมื่อสารสนเทศดังกลาวไดถูกรวมไวเปนขอมูลในชุดขอมูล ชนิดลักษณะประจํา
เหลานี้ตองใชคลาส metadata element ซึ่งนิยามไวใน Metadata Schema (ISO 19115) เปนชนิดของ
คาขอมูลของมัน
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7.4.8 GF_ThematicAttributeType
GF_ThematicAttributeType ใชแสดงลักษณะประจําที่นําพาลักษณะเฉพาะเชิงบรรยายอื่น
ใดของฟเจอร นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน 7.4.3 ถึง 7.4.7 โดยปกติแลว ชนิดและโดเมนของคา
ขอมูลของลักษณะประจําดังกลาวจะถูกนิยามโดยผูใชหรือโดยประเภทการประยุกตใช ซึ่งทั้งขอมูล
ที่เปนแบบชนิดพื้นฐาน (โปรดดู ISO/TS 19103) และชนิดขอมูลที่ผูใชกําหนดสามารถถูกนํามาใช
ได
หมายเหตุ สารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะประจําเฉพาะเรื่อง (thematic attributes) สามารถดูไดจาก
ฟเจอรสารบัญแฟม

7.5 ความสัมพันธระหวางชนิดฟเจอร
7.5.1 คํานํา
หัวขอยอยนี้บรรยายความสัมพันธระหวางชนิดฟเจอรอยางละเอียดยิ่งขึ้น ภาพที่ 7 แสดงให
เห็นความสัมพันธดังกลาว ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
- การทําใหเปนทั่วไป / การทําใหเปนจําเพาะ (generalization/specification) ของชนิด
ฟเจอร และ
- ความเชื่อมโยงระหวางฟเจอร
หมายเหตุ ความเชื่อมโยง (Association) เปนความสัมพันธชนิดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นระหวางทั้งชนิด
ฟเจอรและระหวางอินสแตนทของชนิดฟเจอร โดยที่การที่ใหเปนทั่วไป และการทําให
เฉพาะเจาะจง (generalization/specification) จะเกิดขึ้นไดระหวางชนิดฟเจอรเทานั้น
7.5.2 GF_InheritanceRelation
GF_InheritanceRelation เปนตัวแทนของ การทําใหเปนจําเพาะ และ การทําใหเปนทั่วไป ที่
กําหนด subtypes และ supertypes ของชนิดฟเจอร ความสัมพันธเหลานี้มีไดเฉพาะระหวางชนิด
ฟเจอร มิใชระหวางอินสแตนทของฟเจอร คุณสมบัติหนี่งที่พบบอยและมีประสิทธิภาพมากของ
ความสัมพันธชนิดนี้คือการที่ subtype จะรับทอดคุณสมบัติทุกชนิดจาก supertype ของมัน
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ตัวอยาง ความสัมพันธแบบ generalization/specializatioin ระหวางชนิดฟเจอร “ทะเลสาบ”
และ “แหลงน้ํา” บอกกลาววา อินสแตนทหนึ่งของชนิด “ทะเลสาบ” ก็เปนอินสแตนทของชนิด
“แหลงน้ํา” ดวย นั่นคือมีชนิด 2 ชนิด และอินสแตนท 1 อินสแตนทในความสัมพันธนี้
7.5.3 GF_AssociationType
GF_AssociationType เปนตัวแทนของความเชื่อมโยงอื่น ๆ ทุกชนิดระหวางชนิดฟเจอร
ความสัมพันธเหลานี้จะปรากฏใหเห็นทั้งในรูปของ ชนิดของความเชื่อมโยง เมื่อไดถูกนิยามไว และ
ในรูปของอินสแตนทในชุดขอมูล GF_AssociationType นั้นถูกจําลองแบบเปน subtype หนึ่งของ
GF_FeatureType ดังนั้น จากนิยามของชนิดฟเจอรใน GFM ชนิดของความเชื่อมโยงหนึ่งอาจถูก
บรรยายลักษณะดวยคุณสมบัติของตัวเอง ตัวอยางเชน การมีลักษณะประจําของตัวเอง

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางฟเจอร
สํา หรั บการประยุก ตใชใ นภูมิสารสนเทศ ความเชื่อมโยงมีอยูห ลายแบบ ซึ่ง จะตองถูก
จัดการดวยกฎเกณฑที่นิยามไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ ความเชื่อมโยง 3 ชนิดในบรรดา
ความเชื่อมโยงเหลานี้แสดงไวในภาพที่ 7 ในฐานะ subtypes ของ GF_AssociationType
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- GF_AggregationType
GF_AggregationType แสดงความเชื่อมโยงระหวางชนิดฟเจอร ซึ่งเปนบางลักษณะของเชน
ความสัมพันธแบบ “whole-part” แนวคิดของการรวมกลุม (aggregration) นั้นรวมถึงทั้งการผสม
สวนที่ ชิ้นสวน (parts) สามารถมีอยูไดแมวาการผสมสวนจะถูกทําลายไปแลว และการผสมสวน
ที่ชิ้นสวนอาศัยอยูภ ายในการผสมสวนและจะถูกทําลายไปพรอมกันดวยกับการผสมสวนนั้น
การผสมสวนนี้ตองถูกใชเพือ่ กําหนดชนิดฟเจอรซึ่งประกอบเปนชนิดฟเจอรเชิงซอน (complex
feature type)
- GF_SpatialAssociationType
GF_SpatialAssociationType แสดงความสัมพันธเชิงปริภมู ิหรือความสัมพันธเชิงทอพอโลยีซึ่ง
อาจมีอยูระหวางฟเจอร ความสัมพันธเหลานั้นขึ้นอยูก ับตําแหนงสัมพัทธของฟเจอร โปรดดูการ
อธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ 8.7.4
ตัวอยาง 1 โครงขายระบายน้ําเสียประกอบดวยทอระบายน้ําและบอพัก
ตัวอยาง 2 ทางแยกทางรวมเปนความสัมพันธระหวางถนนสองสาย ถนนสายหนึ่งเปนความสัมพันธ
ระหวางทางแยกทางรวมสองแหง
- GF_TemporalAssociationType
GF_TemporalAssociationType แสดงความเชื่อมโยงเชิงเวลาซึ่งอาจมีอยูระหวางฟเจอร โปรดดู
การอธิบายเพิม่ เติมในหัวขอ 8.6.3
ตัวอยาง 3 วลีที่วา “ถูกขึ้นสรางกอน” เปนความเชื่อมโยงเชิงเวลา ในขอความ “สถานีรถไฟกลางกรุง
อัมสเตอรดัมถูกสรางขึ้นกอนสถานีรถไฟกรุงโตเกียว” เปนตน
7.6 พฤติกรรมของชนิดฟเจอร
7.6.1 คํานํา
พฤติกรรมของฟเจอรสามารถถูกบรรยายโดยการดําเนินการ (operation) ที่อาจถูกกระทํากับ
หรือกระทําโดย อินสแตนททั้งหมดของชนิดฟเจอร GF_Operation นั้นแทนพฤติกรรมของชนิด
ฟเจอรในลักษณะของฟงกชัน หรือ วิธีการ (method) ทั้งนี้ ISO-19110 ไดกลาวถึงพฤติกรรมของ
ชนิดฟเจอรอยางกวางขวางมากขึ้น
ภาพที่ 8 แสดงความขึ้นอยูกับกันและกัน (dependencies) ที่อาจมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของฟเจอร
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ภาพที่ 8 พฤติกรรมของชนิดฟเจอร
7.6.2 observesValueOf
ความเชื่อมโยง observesValueOf นั้นกําหนดลักษณะประจําที่อาจถูกใชเปนขอมูลนําเขา
เพื่อใชในการดําเนินการหนึ่ง ๆ
7.6.3 affectsValuesOf
ความเชื่อมโยง affectsValuesOf กําหนดลักษณะประจําซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการหนึ่ง ๆ
7.6.4 triggeredByValuesOf
ความเชื่อมโยง triggeredByValueOf กําหนดลักษณะประจําที่อาจไปกระตุนใหเกิดการ
ดําเนินการหนึ่ง ๆ
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7.6.5 dependsOn
ความเชื่อมโยง dependsOn กําหนดความเชื่อมโยงที่อาจถูกใชในการดําเนินการ (operation)
หนึ่ง ๆ
7.7 เงื่อนไขขอจํากัด (Constraints)
application schema หนึ่ง ๆ อาจจะชวยบงบอกถึงเงื่อนไขขอจํากัดเพื่อใหเกิดความเปน
เอกภาพของขอมูล เงื่อนไขขอจํากัดนั้นจะจํากัดความเปนอิสระในการประยุกตใชหนึ่ง ๆ เพื่อ
ปองกันการสรางขอมูลที่ผิดพลาดขึ้น โดยการกําหนดลักษณะของขอมูลที่ยอม หรือไมยอมให
เกิดขึ้น application schema หนึ่ง ๆ ตองกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดในลักษณะที่ไมคลุมเครือ
(unambiguous) โดยทั้งฟเจอรและคุณสมบัติของฟเจอรเองอาจมีเงือนไขขอจํากัดได
ตัวอยาง ตัวอยางของเงื่อนไขขอจํากัดมีดังนี้:
- เงื่อนไขขอจํากัดอาจกําหนดการผสมผสานของลักษณะประจําซึ่งเปนที่ยอมรับในอินส
แตนทของฟเจอรหนึ่งหรือ มากกวา (ซึ่งอาจเปนตางชนิดฟเจอรกันก็ได)
- เงื่อนไขขอจํากัดอาจจํากัด จํานวนนับ (cardinality) ของความเชื่อมโยงระหวาง อินส
แตนทของฟเจอร
- เงื่อนไขขอจํากัดหนึ่งอาจระบุวา หากปรากฏการณในโลกความเปนจริงมีขนาดตามที่
กําหนดอินสแตนทของฟเจอรตองถูกนําเสนอดวย subtype ที่กําหนดของ GM_Object
- พฤติ ก รรมของฟ เ จอร ตามที่ ไ ด นิ ย ามไว ใ นการดํ า เนิ น การของฟ เ จอร (feature
operation) หนึ่ง ๆ ก็อาจถูกจํากัดดวยเงื่อนไขขอจํากัด
ผูพัฒ นา application schema อาจแสดงเงื่อนไขขอจํากัด ดว ยภาษาเงื่อนไขข อจํากัด
(constraint language) เฉพาะสําหรับสภาพแวดลอมของการพัฒนานั้น ๆ
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8. กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema
8.1 กระบวนการสรางแบบจําลองของการประยุกตใช (Application Modeling Processes)
application schema ตอบสนองจุดประสงค 2 ขอคือ หนึ่งเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันและ
อยางถูกตองของเนื้อหาและโครงสรางของขอมูลในสาขาจําเพาะใด ๆ ของการประยุกตใช อยางที่
สองคือ อาจจะทําใหเกิดผังเคาราง (schema) ในรูปแบบที่คอมพิวเตอรสามารถเขาใจได เพื่อนําไปสู
การบริหารจัดการขอมูลอยางอัตโนมัติ
บทบาททั้งสองดังกลาวนํามาซึ่งขั้นตอนสําหรับการสราง application schema ขั้นตอน
เหลานั้นไดถูกนําเสนอในภาพที่ 4 และสามารถอธิบายโดยสรุปไดดังนี้
1. สํารวจความตองการสําหรับการประยุกตใชในดานที่สนใจ (กําหนดเอกภพของสรรพ
สาระ)
2. สรางแบบจําลองเชิงแนวคิดของการประยุกตใชดว ยแนวคิดที่นิยามไวใน General
Feature Model ขั้นตอนนี้เปนการระบุชนิดฟเจอร รวมทั้งคุณสมบัติ และขอจํากัดของ
ชนิดฟเจอรเหลานั้น
3. อธิบาย application schema ดวยภาษาโมเดลที่เปนทางการ (formal modeling language)
เชน UML หรือ OCL ตามกฎเกณฑซึ่งระบุในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
4. รวม application schema ที่เปนทางการเขากับ schema มาตรฐานอื่น ๆ เชน spatial
schema, quality schema, temporal schema, etc. เพื่อใหได application schema ที่
สมบูรณ
กระบวนการดังกลาวนํามาซึ่งความตองการชุดของกฎเกณฑสองชุด ไดแก
- จะ จับคูเทียบ (map) ชนิดฟเจอรที่อธิบายอยูในแนวคิดของ General Feature Model เขา
กับรูปนัยนิยม (formalism) ซึ่งใชใน application schema ไดอยางไร และ
- จะนําเอา Schema อื่น ๆ ซึ่งนิยามอยูในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100
มาใชอยางไร
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8.2 The Application schema
8.2.1 ภาษาเคารางเชิงแนวคิดสําหรับ application schema
การใชภาษาที่เปนทางการ (formal language) ทําใหสามารถนําเสนอแบบจําลองตาง ๆ ได
อยางไมคลุมเครือและมีความคงเสนคงวา ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกงานพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตตาง ๆ ในสวนบังคับ (normative part) ของมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้จะใชภาษา
UML เปนภาษาทางการในการอธิบาย application schema ดังนั้นกฎเกณฑตาง ๆ ที่ระบุไวในหัวขอ
8 นี้จึงขึ้นอยูกับกฎเกณฑของภาษา UML ดวย นอกจากนั้น ตัวอยางทั้งหลายในหัวขอ 8 ก็จะ
นําเสนอในรูปของ UML เชนกัน วิธีใชงานภาษา UML นั้นจะมีอธิบายไวในมาตรฐาน ISO/IEC
19501 ในขณะที่มาตรฐาน ISO/TS 19103 ไดอธิบายวิธีการที่ stereotypes และชนิดขอมูลพื้นฐาน
ตองถูกใชในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 และใน application schema ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานดังกลาว
หมายเหตุ ตัวอยางหนึ่งของกฎเกณฑที่เทียบเทากัน แสดงไวในภาคผนวก C ซึ่งใชภาษา EXPRESS
(ตามที่นิยามไวใน ISO 10303-11: 1994) เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด
8.2.2 กฎเกณฑหลัก (Main rules)
กฎเกณฑ:
1) โครงสรางขอมูลของโปรแกรมประยุกตตอ งถูกจําลอง (modeled) ไวใน application schema
2) ทุก ๆ คลาส (classes) ที่ใชใน application schema หนึ่งๆ สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล ตองเปน
แบบ instantiable ซึ่งมีผลโดยปริยายใหคลาสรวม (integrated class) ดังกลาวตองไมเปน
stereotyped <<interface>>
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8.2.3 การระบุ (Identification) ตัว application schema ใด ๆ
กฎเกณฑ:
1) การระบุแตละ application schema ตองมีการกําหนดทั้งชือ่ และเวอรชนั่ ของ application schema
นั้น การระบุเวอรชั่นนีจ้ ะทําใหแนใจวาผูจัดหาขอมูลและผูใชตกลงกันวาจะใชเวอรชั่นใดของ
application schema ในการอธิบายเนื้อหาและโครงสรางของชุดขอมูลนั้น ๆ
2) ใน UML นั้น application schema ตองถูกอธิบายอยูใน PACKAGE ซึ่งจะตองบันทึกชื่อและ
เวอรชั่นของ application schema นั้น ๆ ไว
8.2.4 การจัดทําเอกสาร (Documentation) อธิบาย application schema
กฎเกณฑ:
1) Application schema ตองถูกจัดทําเปนเอกสารอธิบายไว
2) การจัดทําเอกสารอธิบาย application schema ในรูปแบบ UML อาจใชประโยชนจากสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ที่มีในโปรแกรมเครื่องมือที่ใชในการจัดสราง application schema นั้น หาก
ขอมูลดังกลาวสามารถถูกสงออก (export) มาได
3) หากคลาสใด ๆ หรือองคประกอบอืน่ ใดของ UML สอดคลองกับสารสนเทศที่ระบุอยูใน
สารบัญแฟมฟเจอร (feature catalogue) หนึ่ง ๆ แลว ตองมีการจัดทําเอกสารอธิบายการอางอิง
ไปยังสารบัญแฟมฟเจอรนนั้ ดวย
4) การจัดทําเอกสารอธิบายชนิดฟเจอรตาง ๆ ที่ปรากฏอยูใน application schema หนึ่ง ๆ นั้น ตอง
อยูในสารบัญแฟมที่มีโครงสรางซึ่งนํามา (derived) จาก GFM ตัวอยางเชน อยูในสารบัญแฟมที่
เปนไปตามมาตรฐาน ISO 19110
8.2.5 การบูรณาการระหวาง application schema และ schema มาตรฐาน
เมื่อทําการพัฒนาแบบจําลองขอมูลขนาดใหญ งานมักจะถูกแบงออกเปนสวนยอย ๆ หลาย
สวนที่เปนอิสระจากกัน และที่สามารถนํามาบูรณาการเขาดวยกันโดยสวนตอประสาน (interface)
ซึ่งนิยามไว ทั้งนี้ application schema นั้นเปนสวนหนึ่ง ที่อาจประกอบกันกับ schema มาตรฐาน
อื่นๆ

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย

84

คําจํากัดความที่สมบูรณของโครงสรางขอมูลสําหรับการประยุกตใช หนึ่ง ๆ นั้น ประกอบ
ขึ้นจาก application schema ซึ่งรวมกับ schema มาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งถูกอางอิงถึงทั้งโดยตรงและโดย
ออม
ตัวอยาง ภาพที่ 9 แสดง application schema หนึ่ง ซึ่งใชสวนประกอบจาก schema ที่ถูกนิยามไว
มาตรฐานอื่น ๆ ของอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ทั้งนี้ ความขึ้นตอกัน (dependency) ใน
ภาพที่ 9 หมายความวา package ของ application schema “ใช” โครงสรางและนิยามจาก
package อื่นๆ
กฎเกณฑ:
1) กลไก dependency ใน UML ตองถูกใชเพื่ออธิบายการบูรณาการระหวาง application schema กับ
schema อื่นๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการสรางคําจํากัดความทีส่ มบูรณของโครงสรางขอมูล

ภาพที่ 9 ตัวอยางการบูรณาการของ application schema
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8.2.6 การใช application schema เพื่อสราง application schema ตัวใหม
การสราง application schema ใหมจาก application schema เดิม หรือ application schema
ยอย ๆ อื่นสามารถทําได โดยแตละ application schema เหลานี้สามารถอางอิงไปยัง schema
มาตรฐานอื่น ๆ การจัดโครงสรางแบบนี้สามารถถูกใชเพื่อหลีกเลี่ยงการสราง schema ที่ใหญและ
ซับซอน
ตัวอยาง ภาพที่ 10 แสดงใหเห็นวา application schema หนึ่ง ซึ่งบรรจุ ถนน แมน้ํา และสะพาน
สามารถถูกอธิบายไดดวยสาม UML package ดังนี้
- schema หลักซึ่งอธิบาย “Bridges”
- schema ซึ่งนิยามชนิดขอมูล “Road” และ
- schema ซึ่งนิยามชนิดขอมูล “River”
Application schema ทั้งหมดเรียกใชปฐมฐาน (primitive) เชิงปริภูมิจาก spatial schema ใน
ISO 19107

ภาพที่ 10 ตัวอยาง application schema ซึ่งใช application schema อื่นเปนฐาน
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8.3 กฎเกณฑ (Rules) สําหรับ application schema ในรูปแบบของ UML
8.3.1 กฎเกณฑหลัก
กฎเกณฑหลักสําหรับการสราง application schema ในรูปแบบ UML มีดังนี้
กฎเกณฑ:
1) GF_FeatureType: อินสแตนทหนึ่งของ GF_FeatureType ตองถูกสรางขึ้นใหเกิดเปนคลาส
ยกเวนในสภาวะทีก่ ลาวไวใน กฎขอ 2 กรณีที่ 1 (ดูที่ GF_AssociationType ดานลาง)
2) GF_AssociationType: อินสแตนทของ GF_AssociationType ตองถูกสรางขึ้นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งตอไปนี้
- กรณีที่ 1: อินสแตนทของ GF_AssociationType ที่ไมเชื่อมโยง (associate) กับ อินส
แตนท ใ ด ๆ ของ GF_PropertyType ในกรณี นี้ อิ น สแตนท ดั ง กล า วจะเกิ ด บทบาท
linkBetween ในการเชื่อมโยงกับอินสแตนทของ GF_FeatureType ที่ถูกสรางเปน
CLASS เอาไวแลว ซึ่งอินสแตนทดังกลาวตองถูกสราง เปน ASSOCIATION ซึ่งเชื่อม
ระหวาง CLASS เหลานี้
- กรณีที่ 2: อินสแตนทหนึ่งของ GF_AssociationType ที่เชื่อมโยงกับอินสแตนทหนึ่ง
หรือมากกวาของ GF_PropertyType อินสแตนทดังกลาวตองถูกสรางขึ้นใหเปน
ASSOCIATION CLASS และ อินสแตนทที่เชื่อมโยงกับ GF_PropertyType ตองถูก
นํามาสรางใหเปน ATTRIBUTE ของ ASSOCIATION CLASS ดังกลาว
3) GF_AggregationType: อินสแตนทของ GF_AggregationType ตองถูกสรางใหเปน
AGGREGATION (สัญลักษณขาวหลามตัดโปรง) หรือเปน COMPOSITION (สัญลักษณขาว
หลามตัดทึบ) โดยสมาชิกของ aggregation สามารถอยูไดโดยอิสระจากการ aggregate หรือ
อาจจะสังกัดกับ aggregate อื่น สวนสมาชิกของ composite นั้นอาจไมสามารถดํารงอยูอยาง
อิสระและอาจสังกัด composite ไดเพียงหนึง่ เดียวเทานัน้
4) GF_AttributeType: อินสแตนทของ GF_AttributeType ตองถูกสรางใหเปน ATTRIBUTE
นอกเสียจากวามันจะเปนลักษณะประจําของลักษณะประจําอีกที (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 5)
5) attributeOfAttribute: อินสแตนทของ GF_AttributeType ซึ่งแสดงบทบาท characterizedBy ใน
ความเชื่อมโยง attributeOfAttribute ตองถูก instantiate ใหเปนคลาส คลาสดังกลาวตองถูกใช
เปนชนิดขอมูลของ GF_AttributeType โดยตรง หรือใชในความเชื่อมโยงไปยังคลาสที่บรรจุ
GF_AttributeType อื่นอีกตอหนึ่ง ลักษณะประจําซึ่งแสดงบทบาท characterizes ตองถูก

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย

87

instantiate ใหเปนลักษณะประจําของคลาสซึ่งเปนตัวแทนของลักษณะประจําอีกตัวทีแ่ สดง
บทบาท characterizedBy
- ขั้นที่ 1*: สราง CLASS ใหมขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อใชแทนลักษณะประจําซึ่งถูกกําหนด
ลักษณะเฉพาะโดยลักษณะประจําอื่น (characterized by) โดยใชชื่อของลักษณะประจํา
นั้นเปนชื่อคลาส
- ขั้นที่ 2: หากมีความเหมาะสม เพิ่ม ATTRIBUTE หนึ่งตัวเขาไปใน CLASS ที่สรางขึ้น
เพื่อใชเปนตัวแทนคาของลักษณะประจําที่แทนดวย CLASS โดยใชชื่อตามชื่อของ
ลักษณะประจําดั้งเดิม
- ขั้นที่ 3: เพิ่ม ATTRIBUTE อื่น ๆ เขาไปใน CLASS ที่สรางขึ้น เพื่อเปนตัวแทน
ลักษณะประจําซึ่งกําหนดลักษณะเฉพาะของลักษณะประจําดั้งเดิม (ลักษณะประจําซึ่ง
ถูกกําหนดลักษณะเฉพาะ)
- ขั้นที่ 4: ใช CLASS เปนชนิดขอมูลสําหรับลักษณะประจําดั้งเดิมที่สังกัดอยูอีก
CLASS หนึ่ง หรือไมก็ลบลักษณะประจําเดิมออกจาก CLASS ที่มันสังกัดอยู พรอมทัง้
เพิ่ม ASSOCIATION หนึ่งเชื่อมจาก CLASS นั้นไปยัง CLASS ใหม
6) GF_Operation: อินสแตนทของ GF_Operation ตองถูกสรางใหเปน OPERATION ของคลาส
ซึ่งเปนตัวแทนชนิดฟเจอรที่กําหนดลักษณะเฉพาะโดย
OPERATION นั้น และตองมี
ASSOCIATION กับ CLASSES อื่นใหคา ATTRIBUTE VALUES กับการดําเนินการ
(operation) นั้น
7) GF_AssociationRole: อินสแตนทของ GF_AssociationRole ตองถูกสรางใหเปนชื่อของ
บทบาทกํ า กั บ ไว ที่ ด า นปลายที่ เ หมาะสมของ ASSOCIATION
ที่ เ ป น ตั ว แทนของ
GF_AssociationType
8) GF_InheritanceRelation: อินสแตนทหนึ่งของ GF_InheritanceRelation ตองถูกนําเสนอดวย
ความสัมพันธแบบ UML GENERALIZATION พรอมดวยลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมซึ่งขึ้นกับ
สถานะใดสถานะหนึ่งดังนี้
- กรณีที่ 1: หาก uniqueInstance มีคาเปน TRUE ตัวขอจํากัด {disjoint}* ตองถูกนําติด
ไปกับความสัมพันธ generalization
- กรณีที่ 2: หาก uniqueInstance มีคาเปน FALSE ตัวขอจํากัด {overlapping}* ตองถูก
นําติดไปกับความสัมพันธ generalization
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หมายเหตุของผูแปล:
*{disjoint} และ {overlapping} เปนสัญลักษณสําหรับระบุรายละเอียดของความเชื่อมโยงแบบ
GENERALIZATION ใน UML ทั้งนี้ตาม เอกสาร UML Notation Guide version 1.1, January 1997 ของ
Rational Software Corporation กลาวถึงการระบุรายละเอียดดังกลาวไวสี่รูปแบบ ดังนี้
- Overlapping: A descendent may be descended from more than one of the subclasses.
- Disjoint: A descendent may not be descended from more than one of the subclasses.
- Complete: All subclasses have been specified (whether or not shown). No additional
subclasses are expected.
- Incomplete: Some subclasses have been specified but the list is known to be incomplete.
There are additional subclasses that are not yet in the model. This is a statement about the
model itself. Note that this is not the same as the ellipsis, which states that additional
subclasses exist in the model but are not shown on the current diagram.
9) GF_Constraint: เงื่อนไขขอจํากัด (constraint) อาจถูกระบุในรูปของ OCL หรือในรูปภาษา
ธรรมดาทั่ว ๆ ไป และถูกเชือ่ มติดอยูกับ CLASS หรือ OPERATION หรือ RELATIONSHIP ที่
มีถูกเงื่อนไขขอจํากัดนัน้
8.3.2 ตัวอยางของ Application Schema
ภาพที่ 11* แสดงตัวอยางหนึ่งของ application schema ในรูปแบบของ UML โดยยึดตาม
กรอบแนวคิดของโลกความเปนจริง ซึ่งระบุขอบเขตในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอยางของแนวคิดของโลกความเปนจริงในรูปแบบ General Feature Model

ลักษณะประจํา Horizontal accuracy และ Vertical accuracy อธิบายคุณภาพของลักษณะ
ประจําที่ชื่อ Centre point สวนเรื่องความเชื่อมโยงระหวางฟเจอรนั้นมีอยูสองความเชื่อมโยงคือ
Property parcel สามารถประกอบดวยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Buildings และ Building หนึ่งหลัง
สามารถนําไปจํานองไดโดยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Loans
หมายเหตุของผูแปล:
* เมื่อยึดตามขอกําหนดใน UML Notation Guide 1.1 หัวขอ 5.21.2 แลว ความเชื่อมโยง
“Property parcel สามารถประกอบดวยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Buildings” ควรตองถูกนําเสนอใน
UML ในภาพที่ 11 ในลักษณะที่ตําแหนงของชื่อบทบาท (role name) “contains” วางอยูปลายเสน
แทนความเชื่อมโยงดานใกลฟเจอร “PropertyParcel” เชนเดียวกับชื่อบทบาท “financed” (เขาใจ
วายอมาจาก financedBy) ซึ่งควรถูกแสดงไว ณ ปลายเสนความเชื่อมโยง ดานใกลฟเจอร
“Building” เพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายที่บรรยายวา “และ Building หนึ่งหลังสามารถนําไป
จํานองไดโดยศูนย, หนึ่ง หรือหลาย Loans”
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ภาพที่ 11 ตัวอยางการเขียน UML อธิบายฟเจอรชนิดตางๆ
8.4 โพรไฟลของโดเมนสําหรับ Schema มาตรฐานในรูปแบบ UML (Domain profiles of
standard schemas in UML)
8.4.1 เกริ่นนํา
แทนที่จะนําคลาสที่ระบุอยูใน Schema มาตรฐานมาใชงานโดยตรงแลว เรายังสามารถจะทํา
การปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ระบุใน schema มาตรฐานได เพื่อใหเขากับขอบเขตจริงของการประยุกตใช
ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกลาวสามารถทําไดในสองลักษณะคือ
- เพิ่มลักษณะประจําเขาไปในคลาสที่นิยามไวใน schema มาตรฐาน หรือ
- เพิ่มองคประกอบดานขอจํากัดตาง ๆ ของ schema มาตรฐาน แตทั้งนี้จะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดความสอดคลองที่ระบุอยูในมาตรฐานระหวางประเทศนั้น ๆ
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8.4.2 กฎเกณฑสําหรับการเพิ่มรายละเอียดเขาใน schema มาตรฐาน
สําหรับหลาย ๆ วัตถุประสงค อาจมีความจําเปนหรือสะดวกสบายกวาที่จะขยายขอบเขต
ของนิยามตาง ๆ ใน schema มาตรฐานดวยการเพิ่มรายละเอียดเขาไป
กฎเกณฑ:
1) หากมีความจําเปนตองขยายหรือจํากัดคุณสมบัติของ CLASS ที่ถูกกําหนดไวแลวใน schema
มาตรฐานหนึ่ง ๆ ตัว CLASS ใหมตองถูกนิยามใหเปน SUBTYPE ของ CLASS ตนแบบใน
schema มาตรฐาน และตองมีการเพิ่มลักษณะประจําเขาไปเพื่อใชจัดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
ดังกลาว
หมายเหตุ เพื่อเหตุผลในทางปฏิบัติจริง คลาสใหมที่เกิดขึ้นอาจถูกรวบรวมจัดเก็บไวใน PACKAGE
แยกตางหากได
ตัวอยาง ภาพที่ 12 แสดง application schema หนึ่งซึ่งอางอิงใชนิยามของ GM_Point จาก spatial
schema มาตรฐานโดยตรง และใชนิยามของ SurfaceWithQuality ใน Package ที่เรียกวา
domain spatial package ทั้งนี้ domain spatial package ดังกลาวนั้น บรรจุการปรับแกที่มีตอ
นิ ย ามเชิ ง ปริ ภู มิ (GM_Surface) เอาไว และในขณะเดี ย วกั น มั น ก็ ใ ช นิ ย ามจาก quality
schema
(DQ_AbsoluteExternalPositionAccuracy) ด ว ย สํ า หรั บ คลาสใหม ที่ ชื่ อ
SurfaceWithQuality นั้นก็บรรจุเอาลักษณะประจําเพิ่มเติมสองรายการ ซึ่งเหมาะสมตอ
สําหรับการใชงานเฉพาะในสาขาการประยุกตใชนี้ เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเราขาคณิตที่
อธิบายรูปรางของฐานอาคาร
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ภาพที่ 12 ตัวอยางการเพิ่มรายละเอียดเพื่อขยายขอบเขตของ Schema มาตรฐาน
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8.4.3 การใช schema มาตรฐานอยางมีขอจํากัด
สําหรับ schema มาตรฐานบางตัว เชน ISO 19107 นั้น เปนไปไดที่จะนิยามตัว schema นั้น
เสียใหม โดยธีการเลือกใชเฉพาะบางสวนที่ตองการของ schema และใชเฉพาะบางคําจัดความของ
คลาส และบางความสัมพันธเทานั้น
กฎเกณฑ:
1) ขอกําหนดของโพรไฟล (Profile) ที่ถูกจํากัด ของ schema มาตรฐาน ตองถูกอธิบายไวใน UML
Package ตัวใหม โดยการคัดลอกคําจํากัดความ (ของคลาสและความสัมพันธตางๆ) จากใน
Schema มาตรฐาน โดยอาจละสวนของลักษณะประจําและการดําเนินการ (operations) ที่อยู
ภายในคลาสนัน้
2) การจํากัดขอบเขตของ schema มาตรฐานนี้ ตองเปนไปตามขอกําหนดเรื่องการไดตามมาตรฐาน
ที่ระบุไวใน มาตรฐานระหวางประเทศนั้น ๆ ดวย
ตัวอยาง โพรไฟลของการจํากัดขอบเขตของ Spatial Schema (ISO 19107) สามารถกําหนดขึ้นได
โดยการใชเฉพาะนิยามของ GM_Object และ subtype ของ GM_Object โดยไมรวมถึงการ
ดําเนินการที่เชื่อมโยงกับคลาสเหลานั้น
8.5 กฎเกณฑสําหรับการใชงาน Metadata Schema
8.5.1 เกริ่นนํา
Metadata schema (ดู ISO 19115) นั้นเปน application schema หนึ่ง สําหรับชุดขอมูล
คําอธิบายขอมูล (metadata data sets) คําอธิบายขอมูลคือขอมูลซึ่งอธิบาย และจัดทําเอกสารตัว
ขอมูล โดยปกติแลวคําอธิบายขอมูลสําหรับขอมูลภูมิศาสตรจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุ
ตัวตน (identification) ขอบเขต (extent) คุณภาพ (quality), แงมุมเชิงปริภูมิ และเชิงเวลา การอางอิง
เชิงปริภูมิ และการเผยแพรขอมูล
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8.5.2 การจัดทําคําอธิบายขอมูลสําหรับฟเจอร ลักษณะประจําของฟเจอร และ
ความเชื่อมโยงระหวางฟเจอร
ในบาง application schema อาจมีการอางอิง (เรียกใช) นิยามตาง ๆ จาก ISO 19115 ได
เอกสารมาตรฐานนี้มิไดจํากัดลักษณะการเรียกใชงานดังกลาว
กฎเกณฑ:
1) องค ป ระกอบหนึ่ ง ของคํ า อธิ บ ายข อ มู ล อาจถู ก ใช ใ นรู ป ของ GF_Metadata_AttributeType
(subtype ของ GF_AttributeType) เพื่อจัดเก็บคําอธิบายขอมูลเกี่ยวกับ อินสแตนทของฟเจอร
ชนิดตาง ๆ ลักษณะประจําของฟเจอร หรือความเชื่อมโยงระหวางฟเจอร (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ
2,4 และ 5)
2) ชนิ ด ข อ มู ล ของลั ก ษณะประจํ า ใด ๆ ของฟ เ จอร ซึ่ ง ใช จั ด เก็ บ คํ า อธิ บ ายข อ มู ล ต อ งเป น
สวนประกอบยอยตัวหนึ่งซึ่งระบุอยูในรูปของคลาสใน metadata schema
3) ลักษณะประจําของฟเจอร สามารถนํานิยามจาก package ใน ISO 19115 มาใชไดโดยมิไดบรรจุ
รายละเอียดคําอธิบายขอมูลไว
4) ลักษณะประจําที่เปนคําอธิบายขอมูลควรแสดงไวใน application schema ในรูปของ
ATTRIBUTE ตัวหนึ่งของ CLASS ซึ่งเปนตัวแทนของ instance ของขอมูลซึ่ง metadata นั้น
รายงาน (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 4)
5) ลักษณะประจําของคําอธิบายขอมูลอาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจํา ซึ่งเปน
กรณีที่ตองนํากฎเกณฑหลักสําหรับ attributeOfAttribute มาใช (ดู 8.3.1)
ตัวอยาง ภาพที่ 13 แสดง application schema หนึ่งซึ่งนําเสนอในรูปแบบของ UML ซึ่งมีการนํา
นิยามสองรายการจาก Metadata schema มาใช MD_LegalConstraint ถูกนํามาใชระบุ
ข อ จํ า กั ด ในการนํ า ข อ มู ล ไปใช (ตามกฎเกณฑ ข อ 2
หั ว ข อ 8.5.2)
และ
Ex_GeographicBoundingBox ถูกมาใชอธิบายขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร (ตามหัวขอ
8.5.2 กฎเกณฑขอ 3)
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ภาพที่ 13 ตัวอยางของคําอธิบายขอมูลที่ถูกนํามาผนวกไวในลักษณะของขอมูลรายการหนึ่งใน
application
8.5.3 กฎเกณฑเรื่องคุณภาพขอมูล
8.5.3.1 กฎเกณฑในการรายงานดานคุณภาพสําหรับ instance ของขอมูล
เนื้อหาในหัวขอนี้มุงอธิบายถึงการนําองคประกอบยอยจาก Quality Schema มาตรฐานมา
ใชใน application schema โดย data quality sub-element บางตัว พรอมทั้งคําบรรยาย สามารถ
นํามาใชกับแตละอินสแตนทของขอมูล
หมายเหตุ 1 ทั้ง data quality element และ data quality sub-element ซึ่งระบุไวใน ISO 19113 นั้นได
ถูกจําลองแบบไวเปน subtype ภายใต DQ_Element ใน ISO 19115
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สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของชุดขอมูลหรือบางสวนของชุดขอมูลไมมีผลกระทบตอ
application schema และควรถูกรายงานไวในคําอธิบายขอมูลของชุดขอมูลนั้น ๆ อยางสอดคลองกับ
ขอกําหนดที่ระบุอยูใน ISO 19115
กฎเกณฑ
1) สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของแตละอินสแตนทของฟเจอร หรือของแตละลักษณะประจํา ตอง
ถูกรายงานไวเมื่อใดก็ตามทีค่ ุณภาพของอินสแตนทใด ๆ ถูกคาดหมายวาจะแตกตางจากคุณภาพ
ที่นาจะเปนสําหรับชุดขอมูลหรือสวนของชุดขอมูล
2) ลักษณะประจํา quality (อินแสตนทหนึ่งของ GF_QualityAttributeType) ตองถูกนิยามไวใน
application schema และตองถูกใชเพื่อจัดเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพขอมูล
3) ลักษณะประจํา quality ตองถูกนําเสนอใน application schema ในลักษณะของ ATTRIBUTE
ของ CLASS ซึ่งเปนตัวแทนของอินสแตนทของขอมูลที่ตัวมันกําลังอธิบาย (ดู 8.3.1 กฎเกณฑ
ขอ 4)
4) ลักษณะประจํา quality ตองใช suptype ตัวใดตัวหนึ่งภายใต CLASS DQ_Element (ดูตารางที่ 2)
ซึ่งนิยามอยูใ น Data Quality Information Package ใน ISO 19115 เพือ่ เปนชนิดขอมูลสําหรับ
เก็บคาของมัน
ตารางที่ 2 Subtype ของ DQ_Element ที่นิยามไวใน ISO 19115

5) ลักษณะประจํา quality อาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจําก็ได ซึ่งจะตองนํากฎ
หลักสําหรับ attributeOfAttribute มาใชควบคูกันดวย (ดู 8.3.1)
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หมายเหตุ 2 สวนใดก็ตามที่ ATTRIBUTE เรียกใช DQ_Element หรือ เรียกใช subtype ของ
DQ_Element เพื่อมากําหนดเปนชนิดขอมูล โดยตัว ATTRIBUTE นี้จัดเก็บสารสนเทศดาน
คุณภาพเกี่ยวกับ CLASS ซึ่งบรรจุ ATTRIBUTE ดังกลาว
ตัวอยางที่ 1 ภาพที่ 14 แสดง ATTRIBUTE featureClassificationQuality ซึ่งจัดเก็บสารสนเทศดาน
คุณภาพเกี่ยวกับการจําแนกฟเจอร Land Area ออกเปนพื้นที่ยอยๆ (subareas)

ภาพที่ 14 ตัวอยางของคุณภาพของอินสแตนทของฟเจอร
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 15 แสดงวิธีการ 2 แบบ สําหรับการจัดทํา UML ของฟเจอรชื่อ Land Area ซึ่ง
ลักษณะประจําของมันที่ชื่อ Outline มีลักษณะประจําดานคุณภาพชื่อ Accuracy
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ภาพที่ 15 ตัวอยางของการระบุคุณภาพของลักษณะประจําของฟเจอร
8.5.3.2 กฎเกณฑสําหรับการรายงานสารสนเทศคุณภาพเพิ่มเติม
สํ า หรั บ หลาย ๆ วั ต ถุ ป ระสงค นั้ น อาจมี ค วามจํ า เป น หรื อ สะดวกสบายกว า ที่ จ ะขยาย
ขอบเขตของสารสนเทศดานคุณภาพขอมูลเพิ่มเติมจากที่ไดมีการนิยามเอาไวใน Data Quality
Information Package ใน ISO 19115 โดยการใหคําอธิบายเพิ่มเติมซึ่งเรียกวา additional quality subelement
กฎเกณฑ:
1) quality sub-element ซึ่งผูใชนิยามเพิ่มขึ้น ตองถูกนิยามใหเปน CLASS ที่เปนชนิดยอย
(subtype) ของ DQ_Element หรือของชนิดยอยตัวใดตัวหนึ่งของ DQ_Element อีกที (ดูตารางที่
2) ทั้งนี้ตองสอดคลองตามกฎเกณฑของโพรไฟลของโดเมน (domain profiles) ของ schema
มาตรฐาน (ดู 8.4.2)
ตัวอยาง ภาพที่ 16 แสดงตัวอยาง quality sub-element ซึ่งผูใชนิยามเพิ่มขึ้นเอง
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ภาพที่ 16 ตัวอยางของขอมูลคุณภาพซึ่งผูใชนิยามเพิ่มขึน้ เอง
8.5.3.3 การรายงานสารสนเทศดานคุณภาพสําหรับลักษณะประจําของอินสแตนท
ของฟเจอร
กฎเกณฑ:
1) ลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของลักษณะประจําของฟเจอร ตองถูกสรางขึ้นตามที่ระบุใน 8.3.1
กฎเกณฑขอ 5 attributeOfAttribute
8.6 กฎเกณฑเชิงเวลา (Temporal rules)
8.6.1 กฎเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงเวลา
กฎเกณฑ:
1) การอธิบายมุมมองในเชิงเวลาของขอมูลภูมิศาสตร ตองสอดคลองกับขอกําหนดที่ใหไวใน ISO
19108
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หมายเหตุ เปนไปไดที่จะใช Date*, DateTime* และ Time* แตนั่นจะทําใหลักษณะประจําเหลานั้น
เปนอินสแตนทของลักษณะประจําชนิดเฉพาะเรื่อง (Thematic) ไมใชลักษณะประจําชนิด
เชิงเวลา** (Temporal) เนื่องจากไมมีระบบอางอิงเชื่อมตอไว
หมายเหตุของผูแปล:
* Date DateTime และ Time เปนชนิดขอมูลซึ่งไดรับการนิยามไวใน ISO 19103 Geographic
information –Conceptual schema language หัวขอเรื่อง Primitive Types ภายใต Data Types
** ใน ISO 19108 Geographic information – Temporal schema สวน Annex C ไดมีการสราง
รายการคําอธิบายขอมูลสําหรับการระบุระบบอางอิงเชิงของลักษณะประจําชนิดเชิงเวลาเตรียม
เอาไวแลว ซึ่งควรมีการจัดทําควบคูไปกับชุดขอมูลหรือ application schema ดวย
8.6.2 ลักษณะประจําเชิงเวลา (temporal attribute)
กฎเกณฑ:
1) ลักษณะเฉพาะเชิงเวลาของชนิดฟเจอรหนึ่งๆ ตองถูกนิยามดวยลักษณะประจําเชิงเวลา ซึ่งเปน
ชนิดยอยหนึ่งของลักษณะประจําของฟเจอร
2) การจัดสรางลักษณะประจําเชิงเวลาใน UML ตองเปนไปตามกฎเกณฑที่ระบุใน 8.2.5 ซึ่ง
กลาวถึงการอางอิงไปยัง schema มาตรฐานอื่น ๆ
3) ลักษณะประจําเชิงเวลาอาจถูกแสดงอยูใ น application schema ในรูปของลักษณะประจํารายการ
หนึ่งของ UML CLASS ที่เปนตัวแทนของฟเจอร (ดู 8.3.1) ในการนีล้ ักษณะประจําดังกลาวตอง
นําเอาหนึ่งในอ็อบเจกตเชิงเวลา (temporal object) ซึ่งนิยามไวแลวใน Temporal schema (ดู ISO
19108) เพื่อมาใชเปนชนิดขอมูลสําหรับคาของมัน
4) ลักษณะประจําเชิงเวลาตองถูกสรางเปนคลาสของ UML (นั่นคือ subclass ของอ็อบเจกตเชิง
เวลา) เมื่อเขากรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนี้ (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 5)
- กรณีที่ 1: ลักษณะประจําประกอบดวยหลายสวนประกอบยอย
- กรณีที่ 2: จําเปนตองมีการจํากัดชนิดของขอมูลสําหรับลักษณะประจําของอ็อบเจกต
เชิงเวลาห
- กรณีที่ 3: จําเปนตองมีการอางอิงอยางชัดเจนถึงการดําเนินการของสวนตอประสานซึ่ง
นิยามไวใน ISO 19108
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5) ลักษณะประจําเชิงเวลาอาจถูกใชเปนลักษณะประจําของลักษณะประจําได (ดู 8.3.1) ในการนี้
ลักษณะประจําดังกลาวตองเปนชนิดยอยหนึ่งของอ็อบเจกตเชิงเวลาซึ่งนิยามไวใน ISO 19108
6) อ็อบเจกตเชิงเวลาที่สมเหตุสมผล (valid) ซึ่งตองถูกเลือกมาใช ไดแสดงเอาไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายการของอ็อบเจกตเชิงเวลาที่สมเหตุสมผล (valid) สําหรับใชกับลักษณะประจําเชิง
เวลาใน application schema

ตัวอยางที่ 1 ภาพที่ 17 แสดง application schema สําหรับกิจกรรมการตรวจวัดอยางหนึ่ง โดยมี
เครื่องตรวจวัดติดตั้งอยูในพื้นที่ และทําหนาที่บันทึกคาการตรวจวัดตามความถี่ที่กําหนด
ในรูปมีการใชปฐมฐานเรขาคณิตเชิงเวลา (Temporal geometric primitive) เพื่อใชเปนชนิด
ขอมูลของชนิดลักษณะประจําเชิงเวลาที่ใชในชนิดฟเจอร Station และ Measurements

ภาพที่ 17 ตัวอยางของลักษณะประจําเชิงเวลา *
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หมายเหตุของผูแปล:
* UML ในภาพที่ 17 ในเอกสารตนฉบับแสดงตําแหนงของชื่อบทบาท (role name)
“hasLogOfValues” ไมสอดคลองกับขอกําหนดใน UML Notation Guide 1.1 หัวขอ 5.21.2 โดย
ที่ถูกตองควรจะตองยายตําแหนงของ บทบาท (role) “hasLogOfValues” มาอยูที่ปลายเสนความ
เชื่อมโยงดานที่ใกลกับฟเจอร “Station”
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 18 แสดงการใช TM_TopologicalComplex เปนลักษณะประจําเชิงเวลาของ
ฟเจอร โดย “BuildingHistory” คือลักษณะประจําของฟเจอรชนิด “Building” ซึ่งนําเสนอ
ใน schema ในรูปของคลาส UML เนื่องจาก “BuildingHistory” เปนชนิดยอยของ
TM_TopologicalComplex มันจึงเปน aggregation ของTM_TopologicalPrimitive ซึ่ง
อธิบายเหตุการณและสถานะในประวัติของอาคาร จากในรูป “BuildingHistory” เปนการ
รับทอด (inheritance) ของ TM_Topological ดวยลําดับของ episodes โดยแตละ episodes
สอดคลองกับจุดตอ (node) หรือเสนเชื่อม (edge) ตามคํานิยามของ linear graph* กลาวอีก
นัยหนึ่ง “BuildingHistory” นับเปน linear graph ดังนั้น {TM_Node.previousEdge ->size
<=1}; ขนาดของเสนเชื่อมกอนหนาเปนศูนยที่จุดตอเริ่มตน และ{TM_Node.nextEdge>size <=1}; ขนาดของเสนเชื่อมถัดไปเปนศูนยเฉพาะที่จุดตอสุดทาย สรุปคือแตละ episode
จะเกี่ยวพันกับจุดตอหรือเสนเชื่อมใน linear graph*
หมายเหตุของผูแปล:
*อางอิงจาก ISO 19108 Geographic information – Temporal schema; Linear graph หมายถึง
กราฟซึ่งจุดตอใดๆ จะมีเสนเชื่อมกอนหนาและเสนเชื่อมถัดไปไดไมเกิน 1 เสนเชื่อม นอกจากนี้จดุ
ตอแรกสุดจะไมมีเสนเชื่อมกอนหนา และจุดตอสุดทายจะไมเสนเชื่อมถัดไป
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ภาพที่ 18 ตัวอยางการใช TM_TopologicalComplex เปนลักษณะประจําเชิงเวลาของฟเจอร
8.6.3 ความเชือ่ มโยงเชิงเวลาระหวางฟเจอร
8.6.3.1 ประเภทของความสัมพันธ
ตามที่ระบุใน General Feature Model นั้น GF_TemporalAssociation เปนชนิดยอยชนิด
หนึ่งของ GF_AssociationType (ดูภาพที่ 7) โดยความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญ (simple temporal association) และ ความสืบตอเชิงเวลาของ
ฟเจอร (feature succession)
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8.6.3.2 ความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญ (simple temporal association)
ความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญสามารถที่จะสรางขึ้นมาได (เปนผลพวง) โดยการ
ประยุกตใช การดําเนินการซึ่งนิยามเอาไวสําหรับสวนตอประสานของ TM_Primitive ใน ISO
19108 โดยใชการดําเนินการดังกลาวกับปฐมฐานเรขาคณิตเชิงเวลา (temporal geometric primitive)
ซึ่งใชเปนชนิดขอมูลสําหรับลักษณะประจําเชิงเวลา
ตัวอยางที่ 1 Application schema หนึ่งอาจนิยาม UML Class ขึ้นมาเปนตัวแทนฟเจอรชนิด Building
ที่มีลักษณะประจํา dateOfConstruction ซึ่งใช TM_Instant เปนชนิดขอมูล สมมติวา
Building ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร คือ อาคาร A สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1950 และอาคาร B
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1970 และหากเรียกใชการดําเนินการ ชื่อ TM_Order.relativePosition*
กับ TM_Instant ซึ่งเปน คาสําหรับ dateOfConstruction** ของอาคาร A โดยมี TM_Instant
ที่เปนคาสําหรับ dateOfConstruction ของอาคาร B เปนคาพารามิเตอร จะไดคาผลลัพธเปน
“before” และหากการดําเนินการ TM_Separation.distance ถูกเรียกใชในลักษณะเดียวกัน ก็
จะไดคาผลลัพธเปน “20ป”
หมายเหตุของผูแปล:
* TM_Order.relativePosition เปน operation มาตรฐานซึ่งนิยามไวในสวนตอประสานของ
TM_Primitive ตามที่ระบุใน ISO 19108
** dateOfConstruction เรียกใช TM_Instant (ซึ่งถือเปนชนิดยอยหนึ่งของ TM_Primitive) เพื่อใช
เก็บวันที่กอสราง ดังนั้น dateOfConstructionจึงมี TM_Order.relativePosition เปน operation ที่ติด
มาดวย และสามารถเรียกใชได
กฎเกณฑ:
1) ความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญ ตองถูกสรางไวใน application schema ตามแนวทางอันใด
อันหนึ่งตอไปนี้
- กรณีที่ 1: ปฐมฐานเชิงเวลาซึ่งถูกใชเปนชนิดขอมูลของลักษณะประจํา ตองสรางการ
ดําเนินการ TM_RelativePosition จากสวนตอประสาน TM_Order ซึ่งนิยามไวใน ISO
19108 เพื่อใหสามารถสรางความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญขึ้นจากขอมูลได
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- กรณีที่ 2: ความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญหนึ่ง ๆ ตองถูกสรางไวใน application
schema โดยใช ASSOCIATION หนึ่ง ใน UML (ดู 8.3.1 กฎเกณฑขอ 2)
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 19 แสดงความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญซึ่งถูกสรางขึ้นเปน ASSOCIATION
schema ในรูปบงบอกวาถนน (Road) จะตองเกิดขึ้นกอนสถานีบริการ

ภาพที่ 19 ตัวอยางของการเขียนแสดงความเชื่อมโยงเชิงเวลาแบบสามัญไวเลยอยางชัดแจง
8.6.3.3 ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร (feature succession)
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร (Feature succession) เปน คือลําดับของการเปลี่ยนแปลง
ตามมิติของเวลา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการแทนที่อินสแตนทของฟเจอรหนึ่งหรือมากกวา ดวยอินสแตนท
ของฟเจอรอื่น ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้นแบงออกเปนสามประเภทคือ การแทนที่ฟเจอร
(feature substitution) การแบงแยกฟเจอร (feature division) และ การหลอมรวมฟเจอร (feature
fusion) การแทนที่ฟเจอร1 นั้นเปนการแทนที่อินสแตนทของฟเจอรหนึ่งดวยอินสแตนทของอีก
ฟเจอรหนึ่ง การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one) ระหวางอินสแตนท
ของฟเจอรทั้งสอง3 การแบงแยกฟเจอร2 จะเกิดขึ้นเมื่ออินสแตนทหนึ่งของฟเจอรถูกแบงแยก
ออกเปนสองอินสแตนท (หรือมากกวา) การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบ one-to-many
ระหวางอินสแตนท3 สวนการหลอมรวมฟเจอร2 จะเกิดขึ้นเมื่ออินสแตนท สองอินสแตนทหรือ
มากกวารวมกันเปนอินสแตนทเดียว การทําเชนนี้ทําใหเกิดความสัมพันธแบบ many-to-one ระหวาง
อินสแตนท3 ซึ่งการผสมรวมกันระหวางทั้งสามประเภทขางตนก็สามารถทําได
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร ประกอบดวยทั้งมุมมองเชิงปริภูมิ (spatial aspect) และ
มุมมองเชิงเวลา (temporal aspect) ทั้งสองมุมมองดังกลาวทําใหเกิดมุมมองความสัมพันธของหลาย
ๆ ฟเจอรที่มีตอที่ตั้งเชิงปริภูมิเดียวกัน(spatial location) ณ เวลาตางกันและในลําดับเฉพาะอยางหนึ่ง
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้น อาจถูกสรางขึ้นหรือแปลงมาจาก ลักษณะประจําเชิง
ปริภูมิและลักษณะประจําเชิงเวลาของฟเจอร อยางไรก็ตาม ในการทําเชนนี้ จําเปนตองมีการสราง
ลักษณะประจําเชิงเวลากํากับเอาไวกับฟเจอรทุกชนิด เพื่อใชระบุถึงชวงเวลาที่ฟเจอรนั้นๆ คงอยู
ความต อ เนื่ อ งกั น เชิ ง เวลาสร า งขึ้ น ได โ ดยการค น หาฟ เ จอร ซึ่ ง ใช ป ฐมฐานเชิ ง ปริ ภู มิ (spatial
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primitive) รวมกัน แลวจึงคํานวณหา TM_RelativePositions ของชวงเวลาของการคงอยูของเหลา
ฟเจอร
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรนั้นไมจําเปนตองขึ้นกับชนิดของฟเจอรเสมอไป นั่น
หมายความวาชนิดของอินสแตนทของฟเจอร ไมจําเปนตองเปนชนิดเดียวกันกับ อินสแตนทของ
ฟเจอรที่จะมาแทนที่มัน ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอรสามารถถูกจําลองแบบขึ้นที่ระดับของ
ฟเจอรทั่วไป (generic feature) แตมิใชจะทําไดเสมอไปทีร่ ะดับของชนิดฟเจอร (feature type)
หมายเหตุของผูแปล:
1
การแทนที่ การแทนที่นั้นสามารถเปนการแทนที่ของฟเจอรชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ได
2
การแบงแยกและการหลอมรวมนั้นจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของ feature
3
ความสัมพันธระหวาง instance ที่กลาวถึงในที่นี้เปนความสัมพันธระหวาง instance ที่มีอยูเดิม กับ
instance ที่เขามาแทนที่ตัวเดิมเทานั้น (ความสัมพันธระหวางตัวกอนกับตัวหลังความเปลี่ยนแปลง)
ไมรวมถึงความสัมพันธระหวาง instance ตัวใหมดวยกันเอง และอาจสับสนไดงายเมื่อ instance
เดิมถูกแทนที่โดย instance ใหมหลายๆ ตัว
กฎเกณฑ:
1) ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร อาจถูกนํามาใชสรางเปนความเชื่อมโยงระหวางฟเจอรไดโดย
instantiate ขึ้นไดใน application schema ในรูปของความเชื่อมโยง UML ระหวางคลาสของ
ชนิดฟเจอร
2) ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร อาจถูกใชสรางเปนความเชื่อมโยงระหวางฟเจอรได โดย
instantiate ขึ้นใน application schema ในรูปของความเชื่อมโยงแบบอางอิงถึงตัวเอง (selfreferent association) ของคลาสของฟเจอรแบบทั่วไป
3) ชื่อ, บทบาท และ multiplicity ตองเหมาะสมกับชนิดของความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร
ตัวอยางที่ 1 ภาพที่ 20 แสดงความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร ที่ถูกจําลองแบบในรูป ASSOCIATION
ระหวางคลาสของชนิ ด ฟ เจอร 2 คลาส นี่เปน ตัวอยางหนึ่งของความสืบตอกัน เชิ ง
นิเวศนวิทยา (ecological succession) แบบหนึ่ง ซึ่งรูจักกันในนามของ old-field succession
ซึ่งพบไดบอยในฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ความสืบตอเชิงเวลาชนิดนี้เกิดขึ้นบน
อาณาบริเวณเดียวกันตามลําดับดังแสดงในรูป หากพื้นที่ดังกลาวนั้นไมถูกรบกวน
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ภาพที่ 20 ตัวอยางของความตอเนื่องกันเชิงเวลาระหวางฟเจอรแตละชนิด
ตัว อยางที่ 2 ภาพที่ 21 แสดงความสืบตอเชิงเวลาของฟ เจอรซึ่งถูกจําลองแบบขึ้น เปน
ASSOCIATION แบบอางอิงถึงตัวเอง (self-referent) ของ UML คลาสหนึ่งซึ่งเปน
supertype สําหรับฟเจอรหลายชนิด ที่อาจเกี่ยวพันในความสัมพันธดานความสืบตอเชิงเวลา
ดังกลาว การจําลองแบบในลักษณะนี้มีความจําเปนเนื่องจากไมสามารถคาดการณลําดับ
ความสืบตอของอินสแตนทของชนิดฟเจอรเหลานี้
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ภาพที่ 21 ตัวอยางของความตอเนื่องกันเชิงเวลาที่ระดับของ generic feature
8.7 กฎเกณฑเชิงปริภูมิ (Spatial rules)
8.7.1 กฎเกณฑเชิงปริภูมิทวั่ ไป
กฎเกณฑ:
1) โดเมนของคาของลักษณะประจําเชิงปริภมู ิ ตองสอดคลองตามขอกําหนดที่ระบุอยูใน ISO
19107 ซึ่งไดจดั เตรียมผังเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema) สําหรับอธิบายลักษณะเฉพาะ
เชิงปริภูมิของฟเจอรตาง ๆ รวมทั้งอธิบายเซ็ตของตัวดําเนินการเชิงปริภูมิ (spatial operator) ที่
สอดคลองกับ conceptual schema ของฟเจอรนั้นๆ
ISO 19107 ครอบคลุมขอมูลชนิดเวกเตอร ซึ่งประกอบดวยปฐมฐานเรขาคณิตและปฐมฐาน
ทอพอโลยี (รวมกันเรียกวา อ็อบเจกตเชิงปริภูมิ หรือ spatial object) ซึ่งใชสําหรับสรางอ็อบเจกตที่
บงบอกถึงลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร
โดยอาศัยพิกัดตําแหนงและฟงกชันทางคณิตศาสตร เรขาคณิต (Geometry) ทําหนาที่
จั ด เตรี ย มความหมายสํ า หรั บ คอธิ บ ายเชิ ง ปริ ม าณของลั ก ษณะเฉพาะเชิ ง ปริ ภู มิ ข องฟ เ จอร
ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิดังกลาวประกอบไปดวย มิติ (dimension) ตําแหนง (position) ขนาด (size)
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รูปราง (shape) และทิศทางการวางตัว (orientation)
ฟงกชันทางคณิตศาสตรที่ใชเพื่ออธิบาย
เรขาคณิตของอ็อ บเจกตนั้ น ขึ้ น อยูกั บระบบพิกัด ที่ใ ชในการกําหนดตําแหนง เชิ งปริ ภู มิ (spatial
position) เรขาคณิตจึงเปนแงมุมเดียวของสารสนเทศภูมิศาสตรที่แปรเปลี่ยนไปเมื่อสารสนเทศนั้น
ถูกแปลงจากระบบพิกัดหนึ่งไปยังระบบพิกัดอื่น
ทอพอโลยีนั้นเกี่ยวพันกับลักษณะเฉพาะของรูปเรขาคณิต ซึ่งจะคงเดิมไมเปลี่ยนแปลงหาก
ปริภูมินั้นเปลี่ยนรูปอยางยืดหยุนและตอเนื่องกัน (elastically and continuously) ตัวอยางเชน เมื่อ
ขอมูลภูมิศาสตรถูกแปลงจากระบบพิกัดระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง ภายในบริบทของขอมูล
ภูมิศาสตร ทอพอโลยีมักถูกใชเพื่ออธิบายการเชื่อมตอกันของกราฟซึ่งมีมิติใดๆ (n-dimensional) ซึ่ง
เปนคุณสมบัติซึ่งไมแปรเปลี่ยนภายใตการแปลงแบบตอเนื่องของกราฟ
ทอพอโลยีเชิงคํานวณ (computational topology) ใหสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะเชื่อมตอ
ระหวางปฐมฐานเรขาคณิตซึ่งอาจแปลงจากเรขาคณิตที่อยูเบื้องหลัง (underlying geometry) การใช
งานที่ไดผลที่สุดของทอพอโลยีคือชวยเรงการคํานวณเชิงเรขาคณิตใหสามารถทําไดเร็วขึ้น การ
คํานวณเชิงเรขาคณิต อยางเชน การครอบคลุมบรรจุ (point-in-polygon) ความประชิด (adjacency)
เสนขอบเขต (boundary) และ การติดตามไปตามโครงขาย (Network tracking) นั้นตองใชทรัพยากร
การคํานวณอยางมาก ดวยเหตุนี้ โครงสรางเชิงการจัด (combinatorial structure) หรือที่รูจักกัน
ในนาม ทอพอโลยีเชิงซอน (Complex topology), โครงขาย หรือกราฟ จึงมักถูกสรางขึ้นมาเพื่อชวย
ใหขั้นตอนวิธีทางดานการคํานวณเชิงเรขาคณิตสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอมูล
และโครงสรางการประมวลผลเหลานี้ทําหนาที่แปลงขั้นตอนวิธีการคํานวณเชิงเรขาคณิตไปเปน
ขั้นตอนวิธีเชิงการจัด
8.7.2 ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ
กฎเกณฑ:
1) ลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร ตองถูกอธิบายโดยลักษณะประจําเชิงปริภูมิหนึ่งตัวหรือ
มากกวา ใน application schema หนึ่ง ๆ นั้น ลักษณะประจําเชิงปริภูมิเปนชนิดยอยหนึ่งของ
ลักษณะประจําของฟเจอร (ดู 7.4) และการจัดแบงประเภท
(taxonomy) ตามคาของมันนัน้
ไดถูกนิยามเอาไวใน spatial schema (ISO 19107)
2) ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ ตองถูกแสดงอยูใ น application schema ตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ตอไปนี้
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- กรณีที่ 1: แสดงในรูปของลักษณะประจํา (ATTRIBUTE) ตัวหนึ่งของ UML CLASS
ซึ่งแทนฟเจอร ในการนี้ ATTRIBUTE ตองใชหนึ่งในอ็อบเจกตเชิงปริภูมิที่นิยามไว
แลวใน spatial schema (ISO 19107) มากําหนดเปนชนิดขอมูล
- กรณีที่ 2: แสดงในรูปของ UML ASSOCIATION ระหวางคลาสซึ่งเปนตัวแทนฟเจอร
กับอ็อบเจกตเชิงปริภูมิตัวใดตัวหนึ่งตามที่นิยามไวใน spatial schema (ISO 19107)
3) ลักษณะประจําเชิงปริภูมิตองใชอ็อบเจกตเชิงปริภูมิในการกําหนดคา ซึ่งอ็อบเจกตเชิงปริภูมิ
ดังกลาวจําแนกออกไดเปนสองชนิด คือ อ็อบเจกตเชิงเรขาคณิต (geometric objects) และอ็อบ
เจกตเชิงทอพอโลยี (topological objects) ทั้งคูตางก็สามารถแบงคลาสยอย (subclassed) ออกไป
เปนปฐมฐาน (primitives) complexes หรือ aggregate (สําหรับอ็อบเจกตเรขาคณิต) ตารางที่ 4
แสดงรายการของอ็อบเจกตเชิงปริภูมิซึ่งตองถูกใชเพื่อกําหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิ
ใน application schema
ตารางที่ 4 แสดงรายการอ็อบเจกตเชิงปริภูมิที่ถูกตองสําหรับลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน
application schema

ตัวอยาง ภาพที่ 22 แสดง application schema ที่ชื่อ “Parcels” ซึ่งอิงอยูกับ spatial schema เนื่องจากมี
การเรียกใช GM_Surface (UML-Class) ซึ่งนิยามไวใน spatial schema ฟเจอร“Parcels” มี
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิ (ชื่อ “area”) ซึ่งนําเอาอินสแตนทของชนิดขอมูล GM_Surface มา
ใชกําหนดคาขอมูล ทางเลือก 2 ทางเลือกสําหรับแสดงลักษณะประจําเชิงปริภูมิแสดงอยูใน
รูปตอไปนี้
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ภาพที่ 22 ตัวอยางของลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน UML
8.7.3 การใช Aggregates เชิงเรขาคณิตและ complexes เชิงปริภูมิ เพื่อแสดงคาของ
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร
8.7.3.1 เกริ่นนํา
โครงแบบเชิงปริภูมิ (spatial configuration) ของฟเจอรหลายชนิดไมอาจถูกนําเสนอดวย
ปฐมฐานเรขาคณิตเพียงรูปแบบเดียวได ในการนี้รูปแบบ GM_Aggregate และ GM_Complex ทํา
หนาที่รองรับการแสดงฟเจอรเหลานี้ในรูปของการรวมกันของอ็อบเจกตเรขาคณิต
8.7.3.2 Aggregates เชิงเรขาคณิต (Geometric Aggregates)
GM_Aggregates สามารถเปนการรวมกันอยางไมมีหลักการใด ๆ ของ GM_Objects ซึ่งไม
ตองการโครงสรางเรขาคณิตพิเศษเพิ่มเติม นอกจากนั้น GM_Aggregates สามารถบรรจุ aggregates
ตัวอื่นได ทั้งนี้ GM_MultiPrimitives สามารถเกิดจากการรวมกันอยางไมมีหลักการใด ๆ ของ
GM_Primitive แตไมสามารถบรรจุรวมเอา aggregates อื่นเขาไปได รูปแบบเฉพาะสี่แบบ
GM_MultiPoint, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface และ GM_MultiSolid นั้นเรียกวาเปน
aggregate ชนิด “type-safe” ซึ่งบรรจุเฉพาะอินสแตนท ของ subclasses ของ GM_Point,
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GM_Curve, GM_Surface และ GM_Solid ตามลําดับ สวนอินสแตนทที่เกิดโดยตรงจาก
GM_Aggregate นั้นไมมีขอจํากัดตามที่กลาวขางตน
กฎเกณฑ:
1) อาจใช GM_Aggregate เปนคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซึ่งเปนตัวแทนของฟเจอรในรูปของ
การรวมกันของ GM_Objectอยางไมเปนโครงสราง
- กรณีที่ 1: GM_Aggregate ตองถูกใชเปนตัวกําหนดคาสําหรับลักษณะประจําเชิงปริภูมิ
ซึ่งเปนตัวแทนของฟเจอรในรูปของการรวมกันของ GM_Object นานาชนิดโดยไมมี
การจัดโครงสราง และไมมีขอจํากัดเรื่องชนิดของ GM_Object ที่นําเขามาบรรจุรวมกัน
ตัวอยางที่ 1 สายสงไฟฟาอาจถูกมองไดวาประกอบดวยอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตสองชนิดคือ เสา
ไฟฟาแตละตน (จุด) ซึ่งทําหนาที่พยุงสายไฟ และตัวสายไฟ (เสน) ซึ่งในกรณีนี้ควรจะนํา
GM_Aggregate มาใช
- กรณีที่ 2: ควรจะใช GM_MultiPoint GM_MultiCurve GM_MultiSurface หรือ
GM_MultiSolid เปนตัวกําหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซึ่งบองบอกถึงฟเจอร
ในฐานะเซ็ตของปฐมฐานเรขาคณิตชนิดเดียวกัน
ตัวอยางที่ 2 สวนผลไมอาจถูกมองไดวาเปนการรวมกันของตนไม ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของ
ฟเจอร “สวนผลไม” ควรจะเปน GM_MultiPoint ซึ่งแตละ GM_Point ใชแทนตนไมแตละ
ตน ถึงแมอาจจะมองไดวาสวนผลไมเปนฟเจอรเชิงซอน และมองตนไมเปนฟเจอรอยาง
งาย (simple feature) การมองเชนนี้ไมจําเปน เนื่องจากสวนผลไมก็อาจถูกมองไดดว ยวาเปน
ฟเจอรอยางงายซึ่งนําเสนอดวยเซ็ตของ GM_Points
2) กรณีเฉพาะสําหรับการรวมกัน (ของ GM_Object หลายชนิด) หรือเงื่อนไขขอจํากัดของนิยาม
ของลักษณะประจําเชิงปริภมู ิ ตองถูกสรางขึ้นไวใน application schema โดยการสราง CLASS
ใหมซึ่งนําพาโครงแบบเชิงปริภูมิที่นิยามโดยผูใช พรอมดวยเงื่อนไขขอจํากัดทั้งหมด ในรูปของ
subtype ของ GM_MultiPrimitive
ตัวอยางที่ 3 ภาพที่ 23 แสดง spatial aggregate ซึ่งนิยามโดยผูใช ที่ชื่อวา “3points1curve” ซึ่งเปน
ชนิดขอมูลของลักษณะประจําเชิงปริภูมิใน application schema
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ภาพที่ 23 ตัวอยางของ spatial aggregate ซึ่งกําหนดไวใน application schema
8.7.3.3 Complex เชิงเรขาคณิต (Geometric Complex)
Complex เชิงเรขาคณิตนั้นใชเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร ในรูปเซ็ตของ
ปฐมฐานเรขาคณิตซึ่งเชื่อมตอกัน* นอกจากนี้ อินสแตนทของ GM_Complex ยังอนุญาตให
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอรที่แตกตางกัน สามารถใชปฐมฐานเรขาคณิตรวมกันได ทั้งนี้จะ
ไมมีการแสดงการเชื่อมตอระหวาง GM_Primitive ใหเห็นอยางชัดเจนใน GM_Complex นั่น
หมายความวาการเชื่อมตอระหวาง GM_Primitive สามารถถูกคํานวณขึ้นไดจากขอมูลพิกัดตําแหนง
หมายเหตุของผูแปล:
* การตอเชื่อมกันในที่นี้ เชน ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด หรือขอบเขตแปลงที่ดินซึ่งมีเสน
ขอบเขตติดตอกัน เปนตน
กฎเกณฑ:
1) GM_Complex
ตองถูกใชสําหรับกําหนดคาของลักษณะประจําเชิงปริภูมิซึ่งแทนฟเจอรใน
รูปแบบการรวมกันของ GM_Object ที่เชื่อมตอกัน และแยกออกจากกัน (disjoint) ยกเวนที่เสน
ขอบเขต (boundary) ของฟเจอรเหลานั้น นอกจากนี้คลาสยอย (Subclass) ของ GM_Complex
ยังอาจถูกกําหนดขึ้นเพื่อระบุขอจํากัดตอโครงสรางของ GM_Complex สําหรับใชนําเสนอโครง
แบบเชิงปริภูมแิ บบจําเพาะ (particular spatial configuration)
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ปฐมฐานแบบหนึ่งมิติซึ่งบรรจุอยูใน complex หนึ่ง ๆ จะตองไมเชื่อมตอกัน ยกเวนบริเวณ
ที่มันใชขอบเขต (boundary) รวมกัน ปฐมฐานหนึ่งภายใน complex อาจตัดกับอีกปฐมฐานหนึ่งซึ่ง
อยูในมิติที่ต่ํากวาหนึ่งระดับและอยูใน complex เดียวกันไดเฉพาะเมื่อปฐมฐานแรกบรรจุปฐมฐานที่
สองเอาไวภายในขอบเขตของมัน ปฐมฐานหนึ่งภายใน complex อาจจะตัดกับอีกปฐมฐานหนึ่งซึ่ง
อยูในมิติที่ต่ํากวาใน complex เดียวกันไดก็เฉพาะเมื่อ
ปฐมฐานแรก บรรจุ ป ฐมฐานที่ ส อง
เอาไวภายใน (interior) ของมันอยางสมบูรณ และมีการสรางอินสแตนทของความเชื่อมโยง
“Interior To” ไวอยางชัดเจนสําหรับปฐมฐานเหลานี้
ตัวอยางที่ 1 โครงขายการระบายน้ําอาจแสดงดวย GM_Complex ซึ่งประกอบดวย GM_Curves ทีถ่ กู
เงื่อนไขกํากับในลักษณะที่ GM_Curve ดังกลาวประกอบกันขึ้นเปนกราฟที่ตอเชื่อมกัน
(connected graph)*
2) ฟเจอรซึ่งใชองคประกอบของเรขาคณิตรวมกัน ตองถูกนําเสนอดวย GM_Complexes ซึ่งเปน
subcomplex ภายใน GM_Complex ที่ใหญกวา
ตัวอยางที่ 2
แปลงที่ดินแตละแปลงในชุดขอมูลแปลงที่ดินมีเสนขอบเขตซึ่งประกอบขึ้นจาก
GM_Curve แตละ GM_Curve นั้นถูกใชรวมกันโดยขอบเขตของแปลงที่ดินสองแปลง
ดังนั้นเสนขอบเขตของแตละแปลงที่ดินจึงถือเปน GM_Complex และ เซ็ตของเสนขอบเขต
แปลงที่ดินทั้งหมดเปน GM_Complex ซึ่งใหญกวา (ดูภาพที่ 24)
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ภาพที่ 24 ตัวอยางของ spatial complex ซึ่งกําหนดไวใน application schema
8.7.3.4 Composite เชิงเรขาคณิต (Geometric composites)
Composite เชิงเรขาคณิตคือ complex เชิงเรขาคณิตซึ่งมีคุณสมบัติทุกอยางของปฐมฐานเชิง
เรขาคณิต เวนแตวาประกอบขึ้นจากปฐมฐานเชิงเรขาคณิตชนิดเดียวกันหลายตัวรวมกัน ดังนั้น
composite เชิงเรขาคณิตจึงถูกใชสําหรับแทนฟเจอรเชิงซอนที่ประกอบขึ้นจากอ็อบเจกตเชิง
เรขาคณิต (geometric object) ที่เล็กกวาซึ่งเปนเรขาคณิตประเภทเดียวกัน
กฎเกณฑ:
1) GM_Primitive ตองถูกใชเพื่อเปนตัวแทนฟเจอรเชิงซอนซึ่งมีคุณสมบัติทางเรขาคณิตของปฐม
ฐานเรขาคณิต
หมายเหตุ โครงขายถนนหนึ่งประกอบขึ้นจากถนน ซึ่งแตละถนนอาจประกอบดวยฟเจอรอยางงาย
ซึ่งแทนองคประกอบยอยหลาย ๆ ชนิดของถนน (ดูภาพที่ 25) ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของ
องคประกอบถนนสามารถเปน GM_Curves ถนนแตละเสนสามารถถูกนําเสนอดวย
GM_CompositeCurve ซึ่งบรรจุ GM_Curves ที่ใชแทนองคประกอบของถนน โครงขาย
ถนนทั้ ง หมดสามารถถู ก นํ า เสนอด ว ย GM_Complex
ซึ่ ง บรรจุ เ ซ็ ต ของ
GM_CompositeCurve ที่แทนถนนเอาไวอีกที
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ภาพที่ 25 ตัวอยางของ composite เชิงเรขาคณิตซึ่งกําหนดไวใน application schema
8.7.3.5 Complex เชิงเรขาคณิตครอบคลุม (Global geometric complexes)
ปฐมฐานอาจและมักถูกใชในหลาย ๆ complex พรอมกัน นั่นหมายความวาโครงสราง
เพิ่มเติมอาจถูกสรางขึ้นสําหรับฟเจอรซึ่งมีเรขาคณิตเปนแบบcomposite โครงสรางนี้อาจถูกใชเพื่อ
จัดเก็บความสัมพันธเชิงทอพอโลยีระหวางฟเจอรไวอยางชัดแจง ทั้งนี้สถานการณทั่วไปที่สิ่งเหลานี้
มักเกิดคือเพื่อสรางฟเจอรขนาดใหญ* (บางครั้งเปนลักษณะแฝง) ซึ่งมักเรียกวา “themes”, “layers”
หรือ “maps”
หมายเหตุของผูแปล:
* ฟเจอรขนาดใหญ (large feature) ในที่นี้หมายถึง ฟเจอรที่อยูในระดับที่สูงกวาหรือมีความจําเพาะ
นอยกวาฟเจอรที่อยูในระดับที่ต่ํากวา เชน ทางน้ํา อยูในระดับที่สูงกวา แมน้ํา และ คลอง
กฎเกณฑ:
1) ฟเจอรครอบคลุม (global feature) ซึ่งประกอบดวยอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตที่ถูกใชนําเสนอคา
ของลักษณะประจําตั้งแตหนึง่ ตัวขึ้นไปของคลาสของฟเจอรตั้งแตหนึ่งคลาสขึ้นไป
ตองถูก
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นําเสนอในรูปของอินสแตนทของ GM_Complex ในลักษณะที่ลักษณะประจําเหลานั้นเปน
subcomplexes ของอ็อบเจกตนี้ การรวมเขาไปในลักษณะนี้ตองถูกกําหนดไวใน application
schema ฟเจอรครอบคลุมดังกลาวนีต้ องมีชื่อเปนเอกลักษณภายในแตละชุดขอมูล ลักษณะ
ประจําของฟเจอรซึ่งตองใชเปน subcomplex ของฟเจอรครอบคลุมดังกลาว ตองถูกกําหนดไว
โดยชื่อซึ่งบอกวาสังกัดอยูใตฟเจอรครอบคลุมตัวใด
เชนเดียวกับฟเจอรอื่น ๆ หนึ่งในกลุม (theme) ของฟเจอรครอบคลุมนี้อาจถูกกําหนดให
สังกัดอยูใตกลุมฟเจอรที่อยูระดับเหนือกวาได ในกรณีนี้ ฟเจอรพื้นฐานก็ยอมะสังกัด (ในเชิงตรรก)
อยูใตกลุมฟเจอรที่อยูระดับเหนือกวา ตัวอยางเชน “Stream Theme” และ “Canal Theme” อาจจะ
สังกัดอยูใน “Hydrographic Theme” อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาฟเจอรจะไมสามารถสังกัดใต
ฟเจอรครอบคลุม หรือใตกลุม (theme) หลาย ๆ ตัวผานทางลักษณะประจําหลาย ๆ รายการได แต
ลักษณะประจําแตละรายการดังกลาวควรจะอยูในหัวขอเดียวเปนอยางมาก
หมายเหตุ หากทุก ๆ ถนน* ในชุดขอมูลจะตองมีเสนกึ่งกลางถนนนําเสนออยูในลักษณะของ
โครงขาย (โดยมีหรือไมมีโครงสรางทางทอพอโลยี) ฟเจอร “Road Theme” อาจถูกนิยามใน
application schema โดยมันจะมีขอจํากัดวา 1) มีไดเพียง 1 ฟเจอรดังกลาวเทานั้น และ 2)
เสนกึ่งกลางถนนทุกเสนจะตองถูกนิยามใหเปน composite ของปฐมฐานซึ่งก็บรรจุอยูใน
“Road Theme”
หมายเหตุของผูแปล:
* ถนนดังกลาวตองมองในเชิงวัตถุ กลาวคือมิไดจําแนกเปนสายตามชื่อถนนที่เราเขาใจตามปกติ
แตแบงในลักษณะคลาสและอ็อบเจกตซึ่งสามารถกําหนดคุณสมบัติเฉพาะไดดวยลักษณะประจํา
และ operation ตามแนวคิดทาง Object Orientation Concept
8.7.3.6 Complex เชิงทอพอโลยี (Topological complexes)
complex เชิงทอพอโลยีใชจัดเก็บการอธิบายที่ชัดแจงของความเชื่อมตอระหวางปฐมฐาน
เชิงทอพอโลยีหลาย ๆ ตัว ซึ่งประกอบกันเปน complex การใชงานอยางหนึ่งของ complex เชิงทอ
พอโลยีคือเพื่อใหสามารถประยุกตใชวิธีการจากทอพอโลยีเชิงคํานวณกับ complex เชิงเรขาคณิต
ได* ในการทําเชนนี้จะตองสรางความสัมพันธ Realization** ระหวาง TP_complex และ
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GM_Complex ไวดวย การใชงานอีกอยางของ complex เชิงทอพอโลยี คือเพื่อใหสามารถอธิบาย
การเชื่อมตอกันระหวางฟเจอรอยางเปนอิสระจากโครงแบบเชิงเรขาคณิตของฟเจอรเหลานั้น
หมายเหตุของผูแปล:
* complex เชิงทอพอโลยีและความเชื่อมโยงระหวางทอพอโลยีเชิงคํานวณกับ complex เชิง
เรขาคณิตมีกลาวรายละเอียดอยูใน ISO 19107 Spatial schema หัวขอ 7.2
** ความสัมพันธแบบ Realization (Realization association) คือความเชื่อมโยงระหวาง TP_Object
และ GM_Object โดยเปนการทําใหทอพอโลยีเปนรูปธรรม (เปนจริง) ขึ้นดวยการแปลงทอพอโลยี
เปนเรขาคณิต รายละเอียดมีกลาวใน ISO 19107 หัวขอ 7.2 และ 7.3.10
กฏเกณฑ:
1) TP_Complex ตองถูกใชเปนลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร เมื่อไรก็ตามที่การประยุกตใช
ตองการการนําเสนออยางชัดเจนถึงการเชือ่ มตอระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิตที่ใชแทนฟเจอร
TP_Complex ตองถูกเชื่อมตออยูในการเชือ่ มโยงแบบ Realization ไปยัง GM_Complex ซึ่งใช
แสดงโครงแบบเชิงเรขาคณิตของฟเจอร
TP_Complex อาจจะเปน subcomplex ของ
TP_Complex อื่นที่อยูเหนือกวา ซึ่งครอบคลุมหลายฟเจอร
2) TP_Complexes อาจถูกใชเปนลักษณะประจําของฟเจอรเพื่อแสดงถึงความตอเชื่อมตอกัน ซึ่ง
เปนอิสระจากโครงแบบเชิงเรขาคณิตของฟเจอรก็ได ดังนั้นในกรณีนจี้ ะไมถือวา TP_Complex
เปนสมาชิกของความเชื่อมโยง Realization
ตัวอยาง โครงขายระบบจําหนายพลังงานไฟฟา สามารถแทนไดดวย TP_Complex ซึ่งมี TP_Nodes
ใชแทนแหลงผลิตไฟฟา หมอแปลง สวิตซ หรือจุดเชื่อมตออื่น ๆ และ TP_Edges ใชแทน
สายสงไฟฟา
หมายเหตุ ในกรณีที่กําหนดคลาสขึ้นจากการรวมกันอยางสมเหตุสมผล (valid) ของ TP คลาส และ
GM คลาส ภายใตความเชื่อมโยงแบบ Realization (ผานการรับทอดแบบ multiple ของชนิด
ดังกลาว) กรณีนี้ความสัมพันธระหวาง TP_Object และ GM_Object อาจจะเปน “to-self”

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย

119

8.7.4 ความเชือ่ มโยงเชิงปริภูมิระหวางฟเจอร
ตามที่ไดมีการระบุอยูใน General Feature Model (ดู 7.3) ความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิระหวาง
ฟ เ จอร นั้ น เป น ชนิ ด ยอ ยหนึ่ ง ของความเชื่ อ มโยงระหวา งฟเ จอร โดยความเชื่ อ มโยงเชิ ง ปริ ภู มิ
บางอยาง เชน การอยูภายใน (within) การตัดกัน (intersecting) และการสัมผัส (touching) เกี่ยวของ
กับทอพอโลยีของฟเจอร และอาจถูกอธิบายโดยนัย (implicitly) โดยตัวทอพอโลยีนั้นเอง สวนกรณี
อื่น เชน ตะวันออกของ (east of) หรืออยูดานบน (above) นั้นไมอาจถูกอธิบายไดดวยทอพอโลยี
และสามารถถูกอธิบายไดเพียงโดยความเชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวางฟเจอรเทานั้น
หมายเหตุ ISO 19107 ไดกําหนด complex เชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยี ซึ่งบรรจุความสัมพันธ
ระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิตและปฐมฐานเชิงทอพอโลยีตามลําดับ ตัว complex เหลานี้
อาจจะเปนความสัมพันธระหวางสวนประกอบของลักษณะประจําเชิงปริภูมิของฟเจอร
เดีย วกั น หรื อ ระหว า งลัก ษณะประจํา เชิ ง ปริภูมิของฟ เ จอร ตางกั น ก็ไ ด ความสั มพัน ธ
ดังกลาวอธิบายวาเรขาคณิตของฟเจอรหนึ่งสัมพันธกับเรขาคณิตของอีกฟเจอรอยางไร แต
ไมไดใหสารสนเทศเกี่ยวกับวาสองฟเจอรสัมพันธกันอยางไร เมื่อพิจารณาในระดับของ
อินสแตนทแลวความสัมพันธระหวางฟเจอรสามารถคํานวณไดจากเรขาคณิต
กฏเกณฑ:
1) ความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิระหวางฟเจอรอาจถูกอธิบายไวโดยนัยดวยการนําเสนอฟเจอรในรูป
ของอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิต หรืออ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี ซึ่งเชื่อมโยงเขาดวยกัน ใน complex
เชิงเรขาคณิตและเชิงทอพอโลยี
2) ความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิซึ่งมิไดถูกอธิบายไวโดยความเชือ่ มโยงระหวางปฐมฐานเชิงเรขาคณิต
และปฐมฐานเชิงทอพอโลยีที่เปนพื้นฐาน ตองถูกนิยามไวใน application schema ในรูปของ
ASSOCIATION ระหวางฟเจอร
ตัวอยางที่ 1 ภาพที่ 26 แสดงความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิซึ่งสรางขึ้นโดยกลไกใน spatial schema ทอ
พอโลยีจากฟเจอรหนึ่งไปยังอีกฟเจอรหนึ่งนั้นถูกอธิบายดวยปฐมฐานทอพอโลยี TP_Node
และ TP_Edge ซึ่งสังกัดกับ TP_Complex ซึ่งใชแสดงโครงขายถนน อ็อบเจกตเชิงปริภูมิ
สวน
เหลานี้บรรจุความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิไวโดยนัย (ดูตัวอยางสืบเนื่องไดใน D.1)
TP_Edge สําหรับ Road ใชแทนเสนกึ่งกลางถนน และถูกเชื่อมโยงอยูใน application
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schema กับ GM_Curve ซึ่งเปนการทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต (geometric realization)
ใน application schema นั้น บางฟเจอรอาจมีลักษณะประจําเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจัดเก็บคําอธิบาย
เชิงเรขาคณิตรายการที่สองของฟเจอร เชน ในตัวอยางนี้ “geometryDescribedBy” ใช
นําเสนอพื้นผิวของถนน แมบางครั้งอ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตและอ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี
อาจจะมีมิติที่แตกตางกันได แตในกรณีนี้ อ็อบเจกตเชิงเรขาคณิตดังกลาวมิไดเกิดจากการ
ทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิต (geometric realization) ของอ็อบเจกตเชิงทอพอโลยี
ในตัวอยางนี้ฟเจอร “Road” และ “Crossing” นั้นถูกอธิบายในเชิงปริภูมิครั้งหนึ่งดวยพื้นผิว
และในครั้งที่สองดวยเสนโคงและจุดตามลําดับ (“Road” อธิบายดวยเสน และ “Crossing” อธิบาย
ดวยจุด) นอกจากนี้ทั้งคูยังถูกอธิบายในเชิงทอพอโลยีดวย edge และ node โดยเสนโคง (ไมรวมถึง
พื้นผิว) เกิดจากการทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิตของ edge ในขณะที่จุด (ไมรวมถึงพื้นผิว) เกิดจาก
การทําใหเปนจริงเชิงเรขาคณิตของ node

ภาพที่ 26 ตัวอยางของความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิซึ่งสรางโดยใชออบเจ็กตเชิงปริภูมิ
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 27 แสดงความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิระหวาง “Road” และ “Crossing” โดย
การอธิบายอยางชัดแจงดวยความเชื่อมโยงระหวางสองคลาส (สัญลักษณของ ASSOCIATION จาก
UML)

ภาพที่ 27 ตัวอยางของความเชื่อมโยงเชิงปริภูมิในรูปของ ASSOCIATION ใน application schema
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8.7.5 การใชเรขาคณิตรวมกันระหวางฟเจอร (Feature sharing geometry)
ฟเจอรคนละตัวสามารถใชเรขาคณิตรวมกันไดทั้งแบบบางสวนและทั้งหมด เมื่อปรากฎวา
ฟเจอรดังกลาวครอบครองตําแหนงเดียวกัน และเพื่อที่จะใชเรขาคณิตรวมกัน ลักษณะประจําเชิง
ปริภูมิจะตองใช GM_Object รวมกันอยางนอยหนึ่งตัว
แนวทางในการใชเรขาคณิตรวมมีอยูสองวิธี การใชรวมอยางสมบูรณจะเกิดขึ้นเมื่อฟเจอร
สองอินสแตนทใด ๆ ใชอินสแตนทของ GM_Object ตัวเดียวกันมาเปนคาของลักษณะประจําเชิง
ปริ ภู มิ ลั ก ษณะดั ง กล า วสามารถกํ า หนดเป น เงื่ อ นไขไว โ ดยการระบุ เ ป น ข อ จํ า กั ด ลงไปใน
application schema ซึ่งหากมิไดมีขอจํากัดเปนเงื่อนไขหามเอาไว การใชเรขาคณิตรวมกันดังกลาว
ก็อาจทําไดตามความจําเปน
กฎเกณฑ:
1) application schema อาจจะกําหนดใหอนิ สแตนทใด ๆ ของฟเจอรตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ใช
เรขาคณิตรวมกันแบบสมบูรณได โดยการกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดวา GM_Objects ซึ่งใชแทน
ฟเจอรนั้นเทียบเทากัน
2) application schema อาจจะกําหนดไมใหอินสแตนทใด ๆ ของฟเจอรตั้งแตสองชนิดขึ้นไปใช
เรขาคณิตรวมกันแบบสมบูรณ โดยการกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดวา GM_Objects ซึ่งใชแทน
ฟเจอรนั้นไมเทียบเทากัน
ตัวอยางที่ 1 ภาพที่ 28 แสดงหมอแปลงซึ่งติดตั้งอยูบนเสา ซึ่งแทนดวย GM_Point สังเกตุวาใน
application schema นี้กําหนดใหหมอแปลงทุกตัวจะตองใชเรขาคณิตรวมกับเสา แตเสานั้น
ไมจําเปนตองใชเรขาคณิตรวมกับหมอแปลงเสมอไป*
หมายเหตุของผูแปล:
* GM_Point ซึ่งใชแทนพิกัดตําแหนงของเสาและหมอแปลงสามารถใชรวมกันได ทั้งนี้เสาบาง
เสาอาจไมจําเปนตองมีหมอแปลงติดตั้งอยูดวย แตหากเกิดมีหมอแปลงขึ้น พิกัดตําแหนงของ
หมอแปลงนั้นจะตองอิงกับพิกัดตําแหนงของเสาเสมอ
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ภาพที่ 28 ตัวอยางของฟเจอรซึ่งใชเรขาคณิตรวมกัน
การใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนของอินสแตนทของฟเจอร ตองทําการจําลองอ็อบ
เจกตเชิงเรขาคณิต ซึ่งเปนตัวแทนของลักษณะเฉพาะเชิงปริภูมิของฟเจอร เปนสวนยอยหนึ่งของ
complex เชิงเรขาคณิต ดู 8.7.3.3 และ 8.7.3.4 สําหรับกฎเกณฑและตัวอยาง
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 29 แสดงการใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนระหวางฟเจอร ในที่นี้
GM_Curve สามารถอธิบายทั้งสะพาน (Bridge) และถนน (Road) ไดทั้งสองอยางพรอม
กัน*
หมายเหตุของผูแปล:
* การใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนสําหรับถนนและสะพานในที่นี้ หมายถึง ถนนทั้งสาย
อาจจะใช GM_Curve ทั้งเสน ในขณะที่สะพานใชเรขาคณิตรวมกับบางชวงถนน คือใชสวนของ
GM_Curve ของถนนเฉพาะสวนที่ผานสะพานนั้น
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ภาพที่ 29 ตัวอยางของการใชเรขาคณิตรวมกันเพียงบางสวนระหวางฟเจอร
8.7.6 ฟเจอรจุด เสน และพื้นที่
กรรมวิธีแบบดั้งเดิมในการสรางโครงสรางขอมูลภูมิศาสตรนั้นมิไดแยกฟเจอรและปฐม
ฐานเรขาคณิตออกจากกัน แตใชวิธีรวมเอาขอมูลเชิงเรขาคณิตเขาไปในนิยามของชนิดฟเจอรใด ๆ
ดังนั้นฟเจอรจึงถูกจําแนกออกเปนชนิดจุด เสน และพื้นที่ตามธรรมชาติของเรขาคณิตแตละแบบ
ขอมูลภูมิศาสตรและมาตรฐานเชิงฟงกชัน (functional standards) จํานวนมากจึงอยูบนรากฐานของ
วิธีการจัดโครงสรางขอมูลภูมิศาสตรลักษณะนี้
มาตรฐานระหวางประเทศนี้นฟเจอรทางภูมิศาสตรมาใชในฐานะของหนวยยอยพื้นฐาน
ของสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเรขาคณิตเปนหนึ่งในหลาย ๆ วิธีการที่จะใชอธิบายตัวฟเจอร และ
เนื่องจากชนิดฟเจอรหนึ่ง ๆ นั้นมิไดถูกนิยามขึ้นจากพื้นฐานของเรขาคณิตของฟเจอร ดังนั้นการ
อธิบายเชิงเรขาคณิตหลาย ๆ อยางอาจถูกเชื่อมโยงเขากับฟเจอรตัวเดียวกัน จึงควรที่จะนิยามฟเจอร
จุด เสน และพื้นที่ ในรูปแบบที่เปนการทั่วไป (generalized form) ในฐานะของฟเจอรภูมิศาสตร

กฎเกณฑ:
1) ฟเจอรประเภทจุดตองใช GM_Point เปนตัวกําหนดคาลักษณะประจําเชิงปริภูมิของมัน
2) ฟเจอรประเภทเสนตองใช GM_Curve หรือ GM_CompositeCurve เปนตัวกําหนดคาของ
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของมัน
3) ฟเจอรประเภทพื้นที่ตองใช GM_Surface หรือ GM_CompositeSurface เปนตัวกําหนดคาของ
ลักษณะประจําเชิงปริภูมิของมัน
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8.7.7 การนิยามวิธีประมาณคาในชวง (Defining interpolation methods)
ใน ISO 19107 กําหนดวา GM_Curve สามารถจะบรรจุเซกเมนตจํานวนเทาใดก็ได โดยที่
ทุกเซกเมนตถือเปนชนิดยอยของ GM_CurveSegment จากขอกําหนดนี้ใหสังเกตุวาเซกเมนตตาง ๆ
ซึ่ ง เรี ย งตั ว กั น บนเส น โค ง หนึ่ง ๆ ไม จํ า เป น ต อ งเป น เซกเมนต ช นิ ด เดี ย วกั น ในทํ า นองเดี ย วกั น
GM_Surface สามารถจะบรรจุพื้นที่ยอย ๆ (patch) จํานวนเทาใดก็ได โดยที่ทุกพื้นที่ยอยดังกลาวถือ
เปนชนิดยอยหนึ่งของ GM_SurfacePatch ซึ่งใหสังเกตุวาพื้นที่ยอยในพื้นผิว (surface) หนึ่ง ๆ ไม
จําเปนตองเปนพื้นที่ยอยชนิดเดียวกัน และเฉพาะกรณีที่เซ็ตของชนิดยอยของ GM_CurveSegment
และ GM_SurfacePatch ซึ่งถูกนิยามไวใน spatial schema นั้นไมสอดคลองตามความตองการของ
application schema เทานั้น ที่จะตองสรางชนิดยอยใหมขึ้นมา ซึ่งทําโดยสรางชนิดยอยของ
GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch หรือหนึ่งในชนิดยอยของทั้งสองคลาสขางตน
กฎเกณฑ:
1) หากชนิดยอยที่มีอยูแลวของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch สามารถตอบสนอง
ความตองการของวิธีประมาณคาในชวงได ชนิดยอยเหลานั้นตองถูกเลือกมาใชใน application
schema
2) เฉพาะกรณีที่คลาสที่มีอยูแลวของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของ application schema ไดเทานั้น ที่ application schema ตองสราง
ชนิดยอยของ GM_CurveSegment หรือ GM_SurfacePatch (หรือหนึง่ ในชนิดยอยของทั้งสอง
คลาสขางตน) ดวย CLASS ซึ่งหอหุม (encapsulate) ขอมูลและพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
วิธีการประมาณคาในชวงที่ใชกับการประยุกตใชหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ
8.7.8 Complexes เชิงปริภูมแิ บบอิสระ (Independent spatial complexes)
มีความเปนไปไดที่จะรวมเอาเซ็ตของฟเจอรที่เปนอิสระกันทางทอพอโลยีตั้งแตสองเซ็ตขึ้น
ไป และอ็อบเจกตเชิงปริภูมิซี่งอยูใน application schema เดียวกัน
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กฎเกณฑ:
1) รูปแบบเชิงปริภูมิที่แตกตางกันของฟเจอรเดียวกันนั้นสามารถทําได
เหลานั้นจะตองไมสังกัดอยูใ น complexes เดียวกัน
2) เซ็ตของอ็อบเจกตเชิงปริภูมทิ ี่เปนอิสระกันทางทอพอโลยี
TP_Complexes กัน
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แตรูปแบบที่แตกตางกัน
จะตองไมสังกัดอยูใน

ตัวอยางที่ 1 พิจารณาพื้นที่เมืองแหงหนึ่งซึ่งมีระบบรถไฟใตดิน ดังเชนที่แสดงอยูในภาพที่ 30
ฟเจอรประเภทพื้นผิวสามารถถูกนําเสนอดวย GM_Object ดังที่เห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แรเงาในภาพ ซึ่งใชแทนสถานีสําหรับระบบรถไฟใตดิน GM_Object ดังกลาวบรรจุขอมูล
รูปรางทางกายภาพและสารสนเทศเกี่ยวกับตําแหนงของฟเจอร และอาจจะเปนสมาชิกของ
GM_Complex ซึ่งใชแทนพื้นที่เมือง ในขณะเดียวกัน การเชื่อมตอกันของระบบราง
สามารถถูกนําเสนอดวย TP_Complex โดยที่ สถานีถูกแทนดวย TP_Nodes และการ
เชื่อมตอ (ไมใชการเชื่อมตอจริง ๆ ของเสนทาง) นั้นถูกแทนดวย TP_Edges อนึ่ง
TP_Complex ในที่นี้มิไดทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต โดยแมตัวอยางที่ยกมานี้จะมิได
แสดงไว แ ต เ ส น ทางจริ ง ของรางก็ ส ามารถถู ก แทนด ว ย GM_Curves
ที่ อ ยู ภ ายใต
GM_Complex แต GM_Curves เหลานี้มิไดเปนผลจากการทําใหเปนจริงในเชิงเรขาคณิต
ของ TP_Edge ที่แทนการเชื่อมตอระหวางสถานี
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ภาพที่ 30 ตัวอยาง Complexes เชิงปริภูมิแบบอิสระใน application schema
ตัวอยางที่ 2 ภาพที่ 31 แสดง application schema ซึ่งมีการใช Complexes เชิงปริภูมิแบบอิสระ เพื่อ
นําเสนอโครงขายถนนโครงขายหนึ่ง โดย GM_Complex ตัวหนึ่งอธิบายเสนทาง และ
GM_Complex ดังกลาวประกอบขึ้นจาก GM_Curves ซึ่งในที่นี้ใชเปนตัวแทนเสนกึ่งกลาง
เซกเมนตถนน สวน GM_Complex อีกตัวนั้นใชอธิบายพื้นที่ผิวทางในรูปของ aggregation
ของ GM_Surface
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ภาพที่ 31 ตัวอยางของ Complexes เชิงปริภมู ิแบบอิสระ
8.8 กฎเกณฑสําหรับการทําสารบัญแฟม (Cataloguing rules)
8.8.1 เกริ่นนํา
สารบัญแฟมฟเจอร (Feature catalogue) คือแหลงขอมูลหนึ่งซึ่งอธิบายปรากฏการณในโลก
แหงความเปนจริงที่มีนัยสําคัญตอเอกภพของสรรพสาระที่จําเพาะหนึ่ง ๆ วิธีการทําสารบัญแฟม
ฟเจอรนั้นจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูลซึ่งเปนตัวแทนของปรากฏการณเหลานี้
อยางเปนหมวดหมูไวแลว เพื่อใหไดสารสนเทศผลลัพธซึ่งไมกํากวม สามารถเขาใจได และเปน
ประโยชนมากเทาที่จะเปนไปได
หมายเหตุ สารบัญแฟมฟเจอรนั้นจะใหนิยามของฟเจอรทางภูมิศาสตรที่ระดับชนิด (การจําแนกชนิด
ของฟเจอร) แตมิใชรายการขอมูลและหารนําเสนออินสแตนทแตละตัวของแตละชนิด
ฟเจอร ดังนั้นสารบัญแฟมฟเจอรจึงไมรวมถึงการอางอิงเชิงปริภูมิ การอางอิงเชิงเวลา และ
พารามิเตอรเกี่ยวกับการแสดงผล (ดูขอมูลเพิ่มเติมไดใน ISO 19107 ISO 19108 และ ISO
19117) นอกจากนี้มันยังไมรวมถึงเกณฑในการจัดเก็บขอมูล (data-capture) สําหรับอินส
แตนทของฟเจอรดวย
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8.8.2 Application schema ที่มีพื้นฐานจากสารบัญแฟมฟเจอร (Application
schema based on a feature catalogue)
Application schema หนึ่ง ๆ อาจถูกสรางขึ้นไดโดยสมบูรณ หรือบางสวน จากนิยามที่ได
ถูกจัดเตรียมไวในสารบัญแฟมฟเจอร เชนสารบัญแฟมฟเจอรที่สอดคลองตาม ISO 19110
เนื่องจากแบบจําลองเชิงแนวคิดของสารบัญแฟมฟเจอร ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับ
นี้ (ดู ISO 19110) คือการสรางขึ้นมาจาก GFM ดังนั้นขอมูลที่จัดทําไวในสารบัญแฟมฟเจอรจึง
สามารถนํามาใชสราง application schema* โดยอาศัยกฎเกณฑที่ระบุไวในหัวขอยอยที่ 8.3.1
หมายเหตุของผูแปล:
* ทั้งสารบัญแฟมฟเจอร และ application schema ตางก็อางอิงการสรางจาก GFM (General Feature
Model) ทั้งคู เพียงแตมีจุดประสงคปลายทางที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงสามารถนําสารบัญแฟมฟเจอร
มาใชเปนขอมูลประกอบการสราง application schema ได
กฎเกณฑ:
1) สารสนเทศในสารบัญแฟมฟเจอรซึ่งสอดคลองตาม ISO
application schema ไดโดยอาศัยกฎเกณฑที่ระบุใน 8.3.1

19110

อาจถูกนํามาใชสราง

ตัวอยาง ภาพที่ 32 แสดงกระบวนการสราง application schema โดยใชสารบัญแฟมฟเจอรเปนฐาน
และ schema ไดถูกขยายดวยการเพิ่มลักษณะประจําเชิงปริภูมิที่ชื่อวา “centreLine”

19109_FN-3:19/01/2552

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

ภาคผนวก ก เอกสาร ISO 19109 ที่แปลเรียบเรียงเปนภาษาไทย

129

ภาพที่ 32 ตัวอยางของ application schema ซึ่งสรางขึ้นโดยใชสารบัญแฟมฟเจอรเปนฐาน
หมายเหตุ สารบัญแฟมฟเจอรมิไดถือเปนสวนหนึ่งของ application schema แตเปนสวนหนึ่งของ
จัดทําเอกสารที่ใชประกอบ application schema
8.9 การอางอิงเชิงปริภูมิดวยสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร Spatial referencing using
geographic identifiers
ดวยการอางอิงเชิงปริภูมิโดยใชสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร พิกัดตําแหนง (position) จะ
สามารถหาไดโดยการอางอิงกับที่ตั้ง (location) สิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตรคือเครื่องหมาย (label)
หรือรหัส (code) ซึ่งใชระบุที่ตั้งหนึ่ง ๆ ชุดขอมูลซึ่งอิงพิกัดที่ตั้งอยูกับสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร
นั้นมิไดจัดเก็บขอมูลคาพิกัดเอาไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ อักขรานุกรมภูมิศาสตร (gazetteer) อาจบรรจุ
สิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตรและจะใหคาพิกัดตําแหนงของสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตรเหลานั้น
เอาไว จึงทําใหสามารถแสดงหรือจัดการขอมูลในทางภูมิศาสตรได ภาพที่ 33 แสดงแนวคิดของการ
อางอิงเชิงปริภูมิโดยใชสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตรซึ่งมีการใหขอมูลคาพิกัดตําแหนงเอาไวดวย
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ระบบการอางอิงเชิงปริภูมิหนึ่ง ๆ อาจจะอางอิงไปยังหลาย ๆ อักขรานุกรมภูมิศาสตรซึ่ง
จัดเก็บพิกัดตําแหนงในรูปแบบที่แตกตางกันของที่ตั้ง (location) หนึ่ง ๆ การจะเลือกใช
อักขรานุกรมภูมิศาสตรใดนั้นขึ้นกับการประยุกตใชงาน ตัวอยางเชน สําหรับการสํารวจสํามะโน
ประชากร ในกรณีหนึ่งอักขรานุกรมทางภูมิศาสตรของจุดเซนทรอยดของพื้นที่สํามโนประชากรก็
อาจเพียงพอแลว แตสําหรับบางกรณีนั้น อาจตองการการอธิบายพิกัดตําแหนงของเสนขอบเขตพื้นที่
ดวย
ลักษณะประจําของฟเจอร (GF_LocationAttributeType) มีหนาที่ระบุการเชื่อมตอไปยัง
อักขรานุกรมภูมิศาสตร ซึ่งจัดเก็บขอมูลที่ตั้ง (Location) และตําแหนง (Position) ซึ่งอธิบายดวยคา
พิกัด

ภาพที่ 33 การอางอิงเชิงปริภมู ิดวยสิ่งระบุตวั ตนทางภูมิศาสตร
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กฎเกณฑ:
1) โดเมนของคาของลักษณะประจําซึ่งใชการอางอิงเชิงปริภมู ิดวยสิ่งระบุตวั ตนทางภูมิศาสตร
ตองสอดคลองตามขอกําหนดที่ไดใหไวใน ISO 19112
2) สิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตรตองถูกอางอิงมาจาก application schema ดวยลักษณะประจํา (อินส
แตนทหนึ่งของ GF_LocationAttributeType) ซึ่งตองบรรจุคาของการอางอิงเชิงปริภูมิ
3) อินสแตนทของ GF_LocationAttributeType ตองถูกแสดงอยูใน application schema ในรูปของ
ลักษณะประจําของ UML CLASS ซึ่งใชแทนตัวฟเจอร ในกรณีดังกลาว ลักษณะประจํานั้นตอง
ใช SI_LocationInstance ซึ่งนิยามไวใหแลวใน Gazetteer Schema (ดู ISO 19112) เพื่อกําหนด
เปนชนิดขอมูลของคาที่จะจัดเก็บ
ตัวอยาง ภาพที่ 34 แสดงฟเจอรชนิด “Customer” ซึ่งระบุที่ตั้งไดโดยลักษณะประจํา “postDistrict”

ภาพที่ 34 ตัวอยางของการอางอิงเชิงปริภูมดิ วยสิ่งระบุตัวตนทางภูมิศาสตร
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ภาคผนวก A
(normative)
ชุดทดสอบเชิงนามธรรม (Abstract test suite)
A.1 ชนิดฟเจอรใน Application Schema

a)

b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับชนิดฟเจอรเปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจใหแนใจวาชนิดฟเจอรทั้งหมดที่ใชใน Application Schema ถูกนิยาม
การทดสอบ
และถูกจัดสรางขึ้นตามกฎเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
ฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบชนิดฟเจอรทั้งหมดใน schema วาไดถูกนิยามตามที่กําหนดในขอ
A.2 และ A.3
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7 และ 8
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ

A.2 การนิยามฟเจอร
A.2.1 การทดสอบทั่วไป

a)
b)

c)
d)

การทดสอบทั่วไปสําหรับการนิยามฟเจอร เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาองคประกอบของฟเจอรใน Application Schema ถูกนิยาม
การทดสอบ
อยางสอดคลองกับ General Feature Model
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑที่ใชในการนิยามชนิดฟเจอร
(A.2.2), ชนิดฟเจอรลักษณะประจํา(A.2.3), ชนิดของความสัมพันธระหวาง
ฟเจอร (A.2.4) และฟเจอร operation (A.2.5) ไดถูกนําไปปฏิบัติ
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
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A.2.2 การนิยามชนิดฟเจอร

a)
b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับชนิดฟเจอรมีดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาชนิดฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลองกับ General Feature
การทดสอบ
Model
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลอง
กับองคประกอบและกฎเกณฑที่กําหนดไวในขอ A.2.2 C)
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.4
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.2.3 การนิยามชนิดของลักษณะประจําของฟเจอร (Feature attribute types)

a)
b)

c)
d)

การทดสอบสําหรับลักษณะประจําของฟเจอรมีดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาชนิดของลักษณะประจําของฟเจอรไดถูกนิยามอยาง
การทดสอบ
สอดคลองกับ General Feature Model
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของลักษณะประจําของฟเจอรไดถูก
นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑที่กาํ หนดไวในขอ
A.2.2 C)
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.4
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.2.4 การนิยามชนิดของการเชื่อมโยงของฟเจอร (Feature Association types)

การทดสอบสําหรับการเชื่อมโยงของฟเจอรมีดังตอไปนี้
a) วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาชนิดของการเชื่อมโยงของฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลอง
การทดสอบ
กับ General Feature Model
b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของการเชื่อมโยงของฟเจอรไดถูก
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นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑที่กาํ หนดไวในขอ
A.2.2 C)
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.9 และ 7.5
ความสามารถ (capability)

A.2.5 การนิยามการดําเนินการกับฟเจอร (Feature operation)

a)
b)

c)
d)

การทดสอบสําหรับการดําเนินการกับฟเจอรมีดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาการดําเนินการกับฟเจอรไดถูกนิยามอยางสอดคลองกับ
การทดสอบ
General Feature Model
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วาชนิดของการดําเนินการกับฟเจอรไดถูก
นิยามอยางสอดคลองกับองคประกอบและกฎเกณฑที่กาํ หนดไวในขอ
A.2.2 C)
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 7.3.8 และ 7.5
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ

A.3 การสราง Application Schema ใน UML
A.3.1 การทดสอบทั่วไป
การทดสอบทั่วไปสําหรับการสราง Application Schema ใน UML เปนดังนี้
a) วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวา Application Schema ถูกสรางขึ้นอยางสอดคลองกับ
การทดสอบ
กฎเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑตาง ๆ ไดถูกปฏิบัติตามในการ
ระบุ และบูรณาการ Application Schema (A.3.2), ในการสรางฟเจอรใน
Application Schema (A.3.3), ในการใช conceptual schema ตอไปนี้ใน
Application Schema คือ metadata (A.3.4), quality (A.3.5), temporal
(A.3.6), spatial (A.3.7), cataloguing (A.3.8), geographic identifier (A.3.9)
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c) เอกสารอางอิง
d) ชนิดของการ
ทดสอบ
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ISO 19109: 2005 หัวขอ 8
ความสามารถ (capability)

A.3.2 การระบุ และบูรณาการ Application Schema

a)

b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับการระบุ และบูรณาการ Application Schema เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวา Application Schema ถูกระบุ และบูรณาการกับ conceptual
การทดสอบ
schema อื่น ๆ ในชุดมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 อยางสอดคลอง
กับกฎเกณฑทกี่ ําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.2 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการ ระบุ และบูรณาการ Application Schema
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.2
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.3.3 การสรางฟเจอรใน APPLICATION SCHEMA

a)
b)

c)
d)

การทดสอบสําหรับการสรางฟเจอรใน Application Schema เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาฟเจอรไดถูกสรางขึ้นใน Application Schema อยาง
การทดสอบ
สอดคลองกับกฎเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑทั่วไปใน A.3.3 c) ไดถูกปฏิบัติ
ตามในการ สรางฟเจอร รวมไปถึงกฎเกณฑ specialization และ
generaliation ใน A.3.3 c)
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.3.1
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
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A.3.4 การใช metadata conceptual schema ใน Application Schema

a)

b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับการใช metadata conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่มีการใช metadata conceptual schema ใน
การทดสอบ
โปรแกรมประยุกต มันไดถกู ใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑทกี่ ําหนดไว
ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.4 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน metadata schema
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.5
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.3.5 การใช quality conceptual schema ใน Application Schema

a)

b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับการใช quality conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่มีการใช quality conceptual schema ในโปรแกรม
การทดสอบ
ประยุกต มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑที่กําหนดไวใน
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.5 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน quality schema
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.5.3
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.3.6 การใช temporal conceptual schema ใน Application Schema

การทดสอบสําหรับการใช temporal conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้
a) วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่มีการใช temporal conceptual schema ใน
การทดสอบ
โปรแกรมประยุกต มันไดถกู ใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑทกี่ ําหนดไว
ในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
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b) วิธีการทดสอบ
c) เอกสารอางอิง
d) ชนิดของการ
ทดสอบ
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ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.6 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน temporal schema
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.6
ความสามารถ (capability)

A.3.7 การใช spatial conceptual schema ใน Application Schema

a)

b)
c)
d)

การทดสอบสําหรับการใช spatial conceptual schema ใน Application Schema เปนดังนี้
วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่มีการใช spatial conceptual schema ในโปรแกรม
การทดสอบ
ประยุกต มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑที่กําหนดไวใน
มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.7 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใชงาน spatial schema
เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.7
ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
A.3.8 การใช conceptual schema ของสารบัญแฟมฟเจอรใน Application Schema

การทดสอบสําหรับการใช conceptual schema ของสารบัญแฟมฟเจอรใน Application
Schema เปนดังนี้
a) วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่มีการใชสารสนเทศจากสารบัญแฟมฟเจอร
การทดสอบ
(feature catalogue) ในโปรแกรมประยุกต มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับ
กฎเกณฑที่กาํ หนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.8 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการสรางชนิดฟเจอรตามที่นิยามไวในสารบัญแฟมฟเจอร
c) เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.8
d) ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
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A.3.9 การใช geographic identifier ตาม gazetteer conceptual schema ใน Application
Schema
การทดสอบสําหรับการใช geographic identifier ตาม gazetteer conceptual schema ใน
Application Schema เปนดังนี้
a) วัตถุประสงคของ ตรวจพิสูจนวาในกรณีที่ขอมูลใน Application Schema มีการอางอิงโดย
การทดสอบ
ใช geographic identifier มันไดถูกใช อยางสอดคลองกับกฎเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้
b) วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ Application schema วากฎเกณฑใน A.3.9 c) ไดถูกปฏิบัติตาม
ในการใช gazetteer schema
c) เอกสารอางอิง
ISO 19109: 2005 หัวขอ 8.9
d) ชนิดของการ
ความสามารถ (capability)
ทดสอบ
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ภาคผนวก B
แนวทางในจําลองแบบ และ General Feature Model
B.1 สถาปตยกรรมชนิดสี่ชั้น (The four-layer architecture)
B.1.1 บทนํา
วิ ธี ก ารอย า งเป น ทางการของการจํ า ลองแบบข อ มู ล ภู มิ ศ าสตร จ ะต อ งเป น ไปตาม
สถาปตยกรรมสี่ชั้น ภาพที่ B.1 แสดงความสัมพันธระหวาง General Feature Model, application
schema และสถาปตยกรรมสี่ชั้น

ภาพที่ B.1 สถาปตยกรรม 4 ชั้น
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B.1.2 ระดับ Meta Meta และระดับ Meta
ในสถาปตยกรรมชนิดสี่ชั้นนั้น ระดับ Meta Meta จะกําหนดแนวคิด คําศัพท และกฎเกณฑ
(formalism) โดยปกติแลว ระดับ Meta Meta นี้มักจะใชภาษาธรรมชาติในการบรรยาย
ในระดับ Meta จะใชนิยามจากระดับ Meta Meta ในระดับ Meta ไวยกรณ (แตกตางจากไว
ยกรณภาษาธรรมชาติ) จะถูกผนวกเขากับความหมาย (semantics) ของแนวคิดที่ไดนิยามไวในระดับ
Meta Meta
ในระดับ Meta Meta เราพบแนวคิดของการนิยามฟเจอร แนวคิดเหลานี้ถูกใชและจัด
โครงสรางในแบบจําลองเชิงแนวคิด General Feature Model ซึ่งถือวาอยูในระดับ Meta
ในระดับ Meta Meta เรายังพบแนวคิดในการนิยามภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual
schema languages, CSL) แนวคิดเหลานั้นถูกใชและจัดโครงสรางในแบบจําลองเชิงแนวคิด
(แบบจําลองของภาษาเชิงแนวคิด) ซึ่งอยูในระดับ Meta แบบจําลองนี้ถูกแสดงโดยใชคําศัพทของ
ตัวเอง ตัวอยางเชน UML ที่มี UML-metamodel ซึ่งแสดงดวย UML เชนกัน
ในที่นี้ ความแตกตางระหวาง General Feature Model และ แบบจําลองของCSL คือ Gneral
Feature Model มิใชแบบจําลองที่บรรยายดวยศัพทของตนเอง แตแสดงดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด
และที่เลือกใชก็คือ UML
หมายเหตุ 1 ในแงนี้ General Feature Model อาจถูกใสไวในระดับ Application แตนี่มิใช
วัตถุประสงคของ General Feature Model ; โปรดดู B.1.4.
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงคของ General Feature Model ไดถูกอธิบายไวใน ISO 19101
B.1.3 ระดับ Meta และระดับ Application
ในระดับ Meta เรามี General Feature Model GFM ซึ่งถูกใชบรรยายชนิดฟเจอรตาง ๆ ที่อยู
ในระดับ Application
ภาษาเคารางเชิงแนวคิดซึ่งนิยามไวในระดับ meta ถูกใชเพื่อแสดงเคาราง (schema) ใน
ระดับ Application โดยในระดับ Application นั้นเราพบวา application schema และเคารางเชิง
แนวคิดมาตรฐานอื่น ๆ ตาม ISO 19100 สามารถถูกใชเปนทรัพยากรในการจัดสราง application
schema อนึ่ง Schema มาตรฐานหนึ่งถูกผนวกรวมกับ application schema เมื่อจําเปน เคารางเชิง
แนวคิดมาตรฐานในอนุกรม ISO 19100 ถูกบรรยายดวยภาษาแผนผังเชิงแนวคิด UML ดวยเหตุนี้จึง
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เปนเหตุใหเลือกใช UML เปนภาษาสําหรับ application schema แตอยางไรก็ตามสิ่งนี้ไมใช
กฎเกณฑตายตัวที่เปนมาตรฐาน
B.1.4 ระดับ Application และระดับ Data
Schema application จัดอยูในระดับ Application Schema application จะแสดงโครงสราง
เนื้อหาและพฤติกรรมที่เปน ที่อยูในระดับ Data level
B.1.5 General Feature Model และภาษาแผนผังเชิงแนวคิดสําหรับ application scheama
นิยามของชนิดฟเจอรถูกพัฒนาขึ้นใน application schema ในระดับApplication ชนิดฟเจอร
จะตองสอดคลองกับ General Feature Model ซึ่งจะนําไปสูความตองการที่ตามมาในภาษาแผนผัง
เชิงแนวคิด นอกจากนี้ยังตองการจับคูจาก General Feature Model กับภาษาแผนผังเชิงแนวคิดที่
เลือกใช ภายในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 ภาษาแผนผังเชิงแนวคิดที่เลือกใชคือ
UML การจับคูเทียบจาก General Feature Model ไปยัง แนวคิด UML ดังที่อธิบายในกฎเกณฑหลัก
ในหัวขอ 8.
General Feature Model จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสองประการ:
- กําหนดความตองการสําหรับเปนปจจัยใชเลือกภาษาแผนผังเชิงแนวคิด และ
- ทําหนาที่เปนแบบจําลองเชิงแนวคิดสําหรับการจําแนกชนิดฟเจอรที่นิยามขึ้น ที่ปรากฏ
อยูในฟเจอรแคทตาล็อกใน ISO 19110
General Feature Model นิยามเชิงแนวคิดที่จําเปนตอภูมิสารสนเทศโดยรวม เนื่องจากการที่
ไมมีภาษาแผนผังเชิงแนวคิดที่สอดคลองโดยตรงกับความตองการอันเฉพาะนี้ จึงจําเปนตองมีการ
จับคูเทียบแนวคิดของจาก General Feature Model ไปสูภาษาแผนผังเชิงแนวคิดที่เลือกใช
หมายเหตุ 1 ถาการจับคูเทียบนี้เปนชนิดหนึ่งตอหนึ่ง ชนิดฟเจอรอาจแสดงดวยนิยามของภาษา
แผนผังเชิงแนวคิด แทนที่จะแสดงดวยนิยามของ General Feature Model
ฟเจอรแคทตาล็อกที่พัฒนาขึ้นตาม ISO 19110 ใชแนวคิดของ General Feature Model นั่น
หมายความวานิยามของ ชนิดฟเจอร ที่ถูกใชโดย ฟเจอรแคทตาล็อก จะตองจับคูเทียบไปสูภาษา
แผนผังเชิงแนวคิดที่เลือกใช อีกนัยหนึ่ง แคทตาล็อกเองก็จไมขึ้นอยูกับภาษาแผนผังเชิงแนวคิด
จําเพาะใด ๆ ทั้งสิ้น
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หมายเหตุ 2 application schema อาจถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรเปนสวนหนึ่งของฟเจอรแคท
ตาล็อกก็ได

B.2 คํานิยาม “ฟเจอร”
ในอนุกรมมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19100 คําวา “ฟเจอร” ถูกใชในการอธิบาย
สําหรับในทุกระดับของสถาปตยกรรมแบบสี่ชั้น ดังปรากฏในตาราง B.1
ตาราง B.1 ฟเจอรถูกใชในระดับตางๆ
ระดับในโครงสราง
การใชนยิ ามของคําวา “ฟเจอร”
สถาปตยกรรม
ระดับ Meta Meta
“ฟเจอร” เปนแนวคิดทั่วไป ยังไมระบุชนิดหรือเปนปรากฏใดๆ
ระดับ Meta
เปนคลาส ตามที่บรรยายดวย UML สําหรับ General Feature
Model กําหนดชื่อคลาสเปน GF_FeatureType
ระดับ Application
ชนิดฟเจอรที่ชี้ชัดลงไปที่ใชแสดงคลาสของปรากฏการณโลกของ
ความเปนจริง เชน “Road”
อินสแตนทของคลาส “GF_FeatureType” ใน General Feature
Model ดังแสดงใน application schema ผลลัพธใน application
scheama ดวยภาษา UML จะเปนคลาสๆหนึ่งที่อาจเรียกวา “Road”
ระดับ Data
อินสแตนทของฟเจอรที่แสดงชุดขอมูลสําหรับอินสแตนทฟเจอร
ใด เชน ถนนชื่อ “Road 66”
หมายเหตุ โดยทั่วๆไป ผูอานมักจะเขาใจจากบริบทวา คําวา “ฟเจอร” กําลังถูกใชในระดับใด สวน
คําวา “ชนิด” หรือ “อินสแตนท” ที่ถูกใชประกอบ “ฟเจอร” ก็มีความหมายเชนเดียวกัน

B.3 แกนสารของ General Feature Model
รูป B.2 แสดงแนวคิดทั้งหมดของ General Feature Model และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆภายในแบบจําลอง
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รูป B.2 แกนสารของแบบจําลองทั่วไปของฟเจอร
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ภาคผนวก C
Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS
C.1 บทนํา
ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางของกฎเกณฑที่ตองทําตาม ในการใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด
(conceptual schema language) ที่ชื่อวา EXPRESS (ISO 10303-11:1994) ในการจัดสราง
application schema

C.2 การระบุและการจัดทํา application schema ในภาษา EXPRESS
วัตถุประสงคของกฎเกณฑตอไปนี้เปนเชนเดียวกับกฎเกณฑที่อธิบายไวในหัวขอ 8.2.3
และ 8.2.4 ซึ่งใชกับกรณีที่ใช UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด (conceptual schema language)
กฎเกณฑ:
1) ใน EXPRESS นั้น application schema ตองมีขอมูลที่ให ชื่อ (title), ขอบเขต (scope) และ
ขอความระบุการเขากันได (conformance statement)
2) ชื่อ (title) นั้นตองถูกใหไวเปนทั้งภาษาทัว่ ไป (normal language) และเปนตัวระบุ application
schema แบบ EXPRESS ดวย
3) การระบุของแตละ application schema ตองมีทั้งชื่อ (name) และเวอรชนั่
หมายเหตุ
การใส ข อ มู ล เวอร ชั่ น ไว จะทํ า ให แ น ใ จว า ผู จั ด หา และผู ใ ช ต กลงกั น ว า จะใช
application schema เวอรชั่นใดในการอธิบายเนื้อหาของชุดขอมูลเฉพาะเจาะจงหนึ่ง ๆ
4) ขอบเขต (scope) ตองถูกใหไวในลักษณะที่สามารถเขาใจไดงายโดยทั้งผูเชี่ยวชาญและผูใชใน
สายงานของการประยุกตใชนั้น ๆ
5) การเปนไปตามมาตรฐานอื่นที่เกีย่ วของในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 ตองถูกระบุไว
6) ถามี ENTITY หรือองคประกอบอื่น ๆ ของ EXPRESS ซึ่งเกี่ยวของกับขอสนเทศในสารบัญ
แฟมของฟเจอรที่เปนไปตาม ISO 19110 แลวจะตองมีการแสดงการอางอิงไปยังสารบัญแฟม
ดังกลาว
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C.3 การบูรณาการระหวาง application schema กับ schema มาตรฐานอื่น ๆ
กฎเกณฑตอไปนี้มีวัตถุประสงคเหมือนกับกฎเกณฑที่ใชในกรณีที่ UML ถูกใชเปนภาษา
เคารางเชิงแนวคิด ในหัวขอ B.3.1
กฎเกณฑ:
1) โครงสรางขอมูลของการประยุกตใช ตองถูกจําลองไวใน application schema
2) application schema ตองใช schema ที่เปนมาตรฐาน จากมาตรฐานอื่น ๆ ในอนุกรมมาตรฐาน
ISO 19100
หมายเหตุ
schema มาตรฐานทั้งหมดจากอนุกรมมาตรฐาน ISO ดานขอมูลภูมิศาสตร ซึ่งถูก
อางอิงจาก application schema ในภาษา EXPRESS ตองถูกอธิบายในรูปแบบภาษา
EXPRESS ดวย ซึ่งในเวอรชั่นปจจุบันของอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 นั้น ยังไมมีการ
นิยาม schema ในรูปแบบภาษา EXPRESS
3) กลไก REFERENCE FROM และ USE FROM ในภาษา EXPRESS (ISO 10303-11) ตองถูก
ใชในการบูรณาการกับ schema มาตรฐาน และ schema อื่น ๆ ในการจัดสราง application
schema

C.4 กฎเกณฑสําหรับ Application Schema ที่อธิบายดวยภาษา EXPRESS
หมายเหตุ กฎเกณฑตอไปนี้มีวัตถุประสงคเดียวกับกฎเกณฑหลักซึ่งอธิบายไวในหัวขอ 8.3.1 ซึ่ง
เปนกรณีที่ใช UML เปนภาษาเคารางเชิงแนวคิด
กฎเกณฑ:
1) GF_FeatureType: Instance ใด ๆ ของ GF_FeatureType ตองถูกสรางขึ้นเปน ENTITY โดยมี
ขอยกเวนเพียงกรณีเดียว (ดูที่ GF_AssociationType ดานลาง)
2) GF_AssociationType: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AssociationType (ซึ่งเปน subtype ของ
GF_FeatureType) ตองถูกสรางขึ้นตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
- กรณีที่ 1: ถาอินสแตนทของ GF_AssociationType มิไดเกิดจากการรวม (aggregate)
ของอินสแตนทใด ๆ ของ GF_PropertyType แลว มันจะตองไมถูกสรางเปน ENTITY
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มีบทบาทของ LinkBetween ที่สัมพันธกับ instances ของ GF_FeatureType ที่ถูกสราง
เปน ENTITIES มันตองถูกสรางเปน ATTRIBUTEs ของ EXTITIES ดังกลาว
- กรณีที่ 2: ถาอินสแตนทของ GF_AssociationType เกิดจากการรวม (aggregate) ของ
อิ น สแตนท ใ ด ๆ ของ GF_PropertyType
แล ว มั น ต อ งถู ก สร า งเป น ENTITY
เชนเดียวกับชนิดฟเจอรชนิดอื่น ๆ และสําหรับแตละอินสแตนทของ GF_FeatureType
ที่เกี่ยวของ ENTITY นี้ตองมี ATTRIBUTE หนึ่งที่อางอิงกับ ENTITY ที่เกี่ยวของใน
ลักษณะเดียวกับที่ไดอธิบายไวในกฎเกณฑกอนหนานี้สําหรับ GF_AssociationType
3) อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AggregationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType) ตองถูก
สรางเปน GF_AssociationType หนึ่งโดยมีกฎเกณฑเพิ่มเติมวา กฎเกณฑของลักษณะประจํา
ตองเปนแบบ “contain” และ “is part of”
4) instance ใด ๆ ของ GF_TemporalAssociationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType)
ตองถูกสรางเปน ATTRIBUTE หนึ่งที่อางอิงกับปฐมฐานเชิงเวลา (temporal primitive) ที่นยิ าม
ใน temporal schema (ISO 19108) หรือมันตองถูกจัดทําขึ้นดวยวิธีเดียวกับอินสแตนทของ
GF_AssociationType ซึ่งอธิบายไวดานบน
5) instance ใด ๆ ของ SpatialAssociationType (เปน subtype ของ GF_AssociationType) ตองถูก
จัดทําเปน ATTRIBUTE ซึ่งอางอิงไปยังอ็อบเจกตเชิงปริภูมิ (spatial object) นิยามไวใน spatial
schema (ISO 19107) หรือมิเชนนั้น มันตองถูกจัดทําขึ้นดวยวิธีเดียวกับอินสแตนทของ
GF_AssociationType ซึ่งอธิบายไวดานบน
6) GF_AttributeType:
instance
ใด ๆ ของ GF_AttributeType (เป น subtype
ของ
GF_PropertyType) ตองถูกจัดทําเปน ATTRIBUTE
7) attributeOfAttribute:
อิ น สแตนท ใ ด ๆ ของ GF_AttributeType
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
attributeOfAttribute กับอินสแตนทอื่นของ GF_AttributeType
ตองถูกจัดทําขึ้นเปน
ATTRIBUTE ของ EXTITY ซึ่งเปนตัวแทนของฟเจอร (GF_FeatureType) ที่อางอิงกับ
ENTITY ใหมที่บรรจุ GF_AttributeType และ GF_Attribute ที่เกี่ยวของของมัน ในลักษณะ
ของ ATTRIBUTEs
8) GF_Operation: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_Operation (เปน subtype ของ GF_PropertyType)
ตองถูกจัดทําเปน ATTRIBUTE และ EXPRESS-Constraints โดยใชคําสําคัญ RULE,
UNIQUE, และ WHERE
หมายเหตุ ISO 10303-11 มิไดรวมไปถึงแนวคิดของ การดําเนินการ (operation) ดังนั้น application
schema สําหรับวัตถุประสงคของบริการเชนนั้น ตองไมถูกนําเสนอใน EXPRESS
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9) GF_AssociationRole: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_AssociationRole (เปน subtype ของ
GF_PropertyType) ตองถูกจัดทําเปนสารสนเทศของ ATTRIBUTE ที่เปนตัวแทนของ
GF_AssociationType
10) Specialization/Generalization ของ GF_InheritanceRelation: อินสแตนทใด ๆ ของ GF_
InheritanceRelation
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง อิ น สแ ต น ท ดั ง ก ล า ว กั บ
Specialization/Generalization ต อ งถู ก จั ด ทํ า ด ว ยตั ว กระทํ า SUBTYPE
และ/หรื อ
(ABSTRACT) SUPERTYPE ขึ้นกับคาของลักษณะประจํา uniqueInstance
Unique
Implementation in EXPRESS
.TRUE.
SUPERTYPE OF(ONE OF())
.FALSE.
SUPERTYPE OF ()
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ภาคผนวก D
ตัวอยางของ application schema
D.1 โครงขายสาธารณูปโภค (Utility network)
D.1.1 เกริ่นนํา
ตั ว อย า งต อ ไปนี้ เ ป น คํ า อธิ บ ายที่ ทํ า ให ง า ยขึ้ น แล ว ของแบบจํ า ลองข อ มู ล ระบบ
สาธารณูปโภคหนึ่ง - ระบบโครงขายสายไฟแรงสูง ตัวอยางนี้ไดถูกออกแบบเปนพิเศษเพื่อแสดง
การใชงานที่แยกจากกันของขอมูลทอพอโลยี (topology) และขอมูลเรขาคณิต (geometry)

ภาพที่ D.1 ตัวอยางของโครงขายสาธารณูปโภค
ภาพที่ D.1 นําเสนอฟเจอรตาง ๆ ตอไปนี้
- เสนสายไฟฟาแรงสูงสี่เสน (a1-b1, b2-C, C-a2 และ C-d)
- สถานีไฟฟาหลักสองแหง (B และ A)
- สถานีไฟฟาแปลงกลับหนึ่งแหง, หรือก็คือเสาไฟแรงสูงแหงหนึ่ง (C)
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เสนสามเสนตอเชื่อมกับเสาไฟแรงสูง ในกรณีนี้ ขอมูลเรขาคณิตแสดงการเชื่อมตอดังกลาว
เสนสองเสนเชื่อมตอกับแตละสถานีไฟฟาหลัก แตในกรณีนี้ขอมูลเรขาคณิตมิไดแสดงการเชื่อมตอ
ดังกลาว นอกจากนั้นยังมีการขามกันโดยไมมีการตัดกันระหวางเสน C-d และเสน a1-b1 การขาม
กันดังกลาวเปนไปไดเนื่องจากเสนสายไฟฟาแรงสูงทั้งสองมิไดอยูที่ระดับเดียวกัน
D.1.2 Application schema
แบบจําลองขอมูลของการประยุกตใชดานสาธารณูปโภคซึ่งอธิบายไวในภาษา UML อาจ
เปนในลักษณะที่แสดงในภาพ D.2

ภาพที่ D.2 ตัวอยางของ application schema สําหรับโครงขายสาธารณูปโภค
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D.1.3 ตัวอยางของเอกสารอธิบายโครงขายสาธารณูปโภค
Substation
Feature Type

Feature Attribute

Feature Attribute

Name
Definition
Attribute Names
Name
Definition
Data Type
Name
Definition

Data Type
Main Substation
Feature Type

Feature Attribute

Feature Attribute

19109_FN-3:19/01/2552

Name
Definition
Attribute Names
Subtype of
Name
Definition
Data Type
Name
Definition

Substation
A subsidiary station in which electric current is
transformed.
name, topologyRelatedBy
name
Unique name of the substation.
CharacterString
topologyRelatedBy
The substation is a node of transmission network
Constrains:
The node shall connect more than one transmission lines
represented by TM_Edges. This cannot be an isolated
node.
TM_Node

Main Substation
Substation having a function to change voltage.
address, geometricallyDescribedBy
Substation
address
Geographic identifier to indicated the location of the
main substation.
CharacterString
geometricallyDescribedBy
The geographic extent of the main substation represented
as a surface.
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Tower Substation
Feature Type

Feature Attribute

Feature Attribute

Transmission Line
Feature Type

Feature Attribute

Feature Attribute

Feature Attribute
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GM_Surface

Name
Definition
Attribute Names
Subtype of
Name
Definition

Tower Substation
Electric tower to distribute electric power.
height, geometricallyDescribedBy
Substation
height
The height of the tower measured from the ground to the
top of it. The unit of height is meter.
Data Type
Integer
Measurement Unit meter
Domain Type
1
Domain of values height > 0
Name
geometricallyDescribedBy
Definition
The position of the tower represented by a point.
Data Type
GM_Point

Name
Definition
Attribute Names
Name
Definition
Data Type
Name
Definition
Data Type
Name
Definition

Transmission Line
The passage of electric power between substations.
name, topologicallyDescribedBy
name
The unique identifier of the transmission line.
CharacterString
topologicallyDescribedBy
Topological relationship between substations. TP_Edge
represents this relation.
TP_Edge
geometricallyDescribedBy
Geometric shape of the transmission line. GM_Curve
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Utility Network
Feature Type

Feature Attribute

Name
Definition
Attribute Names
Name
Definition
Data Type
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represents the shape.
Constrains:
1. It shall be a realization of the corresponding edge.
2. The boundaries of the curve abut on the boundary of
the main substation or the position of the tower.
GM_Curve

Utility Network
A network supplying the community with electricity.
topology
topology
A network topology, which consists of transmission lines
as edges and substations as nodes.
TP_Complex

D.2 หนวยการปกครอง (Administrative units)
D.2.1 เกริ่นนํา
ตัวอยางตอไปนี้อยูบนพื้นฐานของชุดขอมูล SABE ซึ่งบรรจุขอมูลเกี่ยวกับหนวยการ
ปกครองของประเทศกลุมประชาคมยุโรป ชุดขอมูลนี้ประกอบดวย
- หนวยการปกครองระดับต่ําและขอบเขตของมัน ซึ่งนําเสนอดวยฟเจอร administrative
area
- ขอมูลลําดับขั้นของหนวยพืน้ ที่เขตการปกครอง (administrative unit hierarchy) ซึ่งเปน
ฟเจอรชนิดเชิงซอน (complex feature type) และมีขอมูลเกี่ยวกับแตละหนวยการ
ปกครองและระดับขั้นซึ่งหนวยการปกครองระดับสูงจะประกอบดวยหนวยการ
ปกครองระดับต่ํากวา ซึ่งหนวยการปกครองระดับต่ําสุดเทานั้นที่สัมพันธโดยตรงกับ
spatial properties (boundary/area)
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D.2.2 Application schema ในรูปแบบ UML
ภาพที่ D.3 แสดง UM: application schema ของชุดขอมูล SABE

ภาพที่ D.3 – UML application schema
D.2.3 Application schema ในรูปแบบของ EXPRESS
SCHEMA
SABE_simplified;
REFERENCE FROM Spatial_Schema
REFERENCE FROM Quality_Schema
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(GM_Surface);
(DQ_AccuracyOfTimeMeasur
ement);
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Administrative_area
ABSTRACT SUPERTYPE OF
(ONEOF(mainland, exclave_or_island);
: GM_Surface;

(*feature type *)

Administrative_unit
ABSTRACT SUPERTYPE
OF(ONEOF(administrative_unit_lowest_
level, administrative_unit_higher_level);
: STRING;
: STRING;
: STRING;
: STRING;
: STRING;
: STRING;
: STRING;

(* a complex feature type *)

Administrative_unit_higher_level
Administrative_unit);
: SET[1:?] OF Administrative_unit;
: administrative_unit_lowest_level;

SUBTYPE OF(
(*specialization *)

Administrative_unit_lowest_level
Administrative_unit);
: mainland;

SUBTYPE OF(
(* specialization *)
(* association *)

(* spatial attribute describing a
landarea*)

END_ENTITY;
ENTITY

structure
level_EB
level_N
owner
nat_code
name
designation
END_ENTITY;
ENTITY
consistsOF
has_residence
END_ENTITY;
ENTITY
has

19109_FN-3:19/01/2552
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(* thematic attribute *)
(* thematic attribute *)
(* thematic attribute *)
(* thematic attribute *)
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consistsOf
has_inhabitants
END_ENTITY;

: SET[0:?] OF Administrative_unit;
: inhabitants;

(* association *)

ENTITY

exclave_or_island
( Administrative_unit);

SUBTYPE OF
(*specialization *)

mainland
( Administrative_area);

SUBTYPE OF
(*specialization *)

END_ENTITY;
ENTITY
END_ENTITY;
ENTITY
inhabitants;
number_of_inhabitants : INTEGER
up_to_dateness
END_ENTITY;
END_SCHEMA;
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: DQ_AccuracyOfTimeMeasurement;

(* thematic attribute *)
(*value of thematic attribute
*)
(* data quality attribute *)
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ภาคผนวก ข
ตัวอยาง Application Schema ตามมาตรฐาน ISO 19109
เปนตัวอยางสําหรับการนําหลักการที่กําหนดอยูในเอกสาร ISO 19109 Rules for
Application Schema มาทดลองประยุกตใชจัดทํา application schema สําหรับชุดขอมูล Location
Table
Location Table หมายถึงตารางซึ่งจัดเก็บขอมูลตําแหนงที่ไดมีการตกลงและคัดเลือกกัน
ลวงหนาไวแลว เพื่อใชสําหรับเปนตําแหนงอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร (ในที่นี้เนนไปที่
ขอมูลถนนและที่เกี่ยวของกับถนน) ทั้งนี้การอางอิงเชิงตําแหนงดังกลาวมิไดอางอิงกันโดยอาศัย
ขอมูลพิกัดอยางเดียว เนื่องจากชุดขอมูลภูมิศาสตรซึ่งมีที่มาในการจัดทําแตกตางกัน อาจมีคาพิกัด
สําหรับตําแหนงของสิ่งเดียวกันไมตรงกันก็ได
การจะทํ า ให ผูใ ช ห รือเจ าของขอมูลภูมิศาสตรที่เ ป น คนละชุด กัน นั้ น สามารถเขา ใจได
ตรงกันวาตําแหนงที่กําลังกลาวถึงนั้นหมายถึงสิ่งใด จะตองกําหนดขอมูลหรืออรรถาธิบายเพิ่มเติม
สําหรับตําแหนงนั้นๆ เพื่อใชเปนปจจัยพิจารณาประกอบกับคาพิกัดดวย ทั้งนี้จะตองมีการกําหนด
รายการคําอธิบายพรอมทั้งความหมายที่เปนมาตรฐาน โดยตัวอยางนี้อางอิงโครงสราง Location
table คําจํากัดความ และอรรถาธิบายที่เกี่ยวของจาก ISO 14819-31 ทั้งนี้จุดประสงคของการอางอิง
เชิงตําแหนงดังกลาวก็เพื่อใชประกอบการรายงานสภาพจราจรและขอมูลที่เกี่ยวของ
ในตัวอยางนี้เปนการอธิบายถึงโครงสรางขอมูลของ Location โดยเขียนเปน application
schema พรอมทั้งไดมีการจัดทําเอกสารประกอบการอธิบาย application schema ไวดวย
Application schema ของ Location ดังกลาวแลว จัดเก็บอยูใน package ที่ชื่อ
LocationReferencing และมีการอางอิงเรียกใชขอมูลชนิด GM_Point จาก ISO 19107 ดังแสดงใน
ภาพที่ ข-1
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ภาพที่ ข-1 Model Integration ของ LocationReferencing
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ ข-2 ซึ่งแสดงรายละเอียดภายใน package จะพบวาในที่นี้ Location
จัดเปนฟเจอรชนิดหนึ่งซึ่งประกอบดวยฟเจอรยอยสามชนิดคือ PointLocation, LinearLocation และ
AreaLocation โดยมี ความสัมพัน ธพิ เศษระหว าง PointLocation กับ LinearLocation คือ
PointLocation บางจุดอาจจะไปทําหนาที่เปน positiveEnd และ/หรือ negativeEnd ได
เท านั้ น ส ว น
หมายเหตุ ในภาพที่ ข-2 แสดงเพี ย งอรรถาธิ บ ายบางตั ว ของ LinearLocation
อรรถาธิ บ ายอื่ น ๆ ที่ เ หลื อ แสดงอยู ใ นภาพที่ ข-3 เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลในการออกแบบ
โครงสรางขอมูล
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ภาพที่ ข-2 Location และชนิดยอยของ Location
สําหรับภาพที่ ข-3 แสดงอรรถาธิบายเพิ่มเติมของ LinearLocation และชนิดยอยตางๆ
ใน LinearLocation ยังมีอรรถาธิบายตัวหนึ่ง (linearType) ซึ่งทําหนาที่บงบอกกชนิดของ
LinearLocation ดวย (ชนิดในที่นี้อิงกับแนวคิดของโลกความเปนจริง โดยแบงตามคําจัดความของ
ถนนแตละชนิด) โดยในภาพที่ ข-4 แสดงรายละเอียดชนิดยอยของ LinearType ที่จะเลือกใชได ซึ่ง
แบงออกเปน RoadType, RingRoadType, ExpresswayType, UrbanStreetType และ SideRoadType
สวนในภาพที่ ข-5 แสดงชนิดยอยของ RoadType, RingRoadType และ ExpresswayType เพื่อขยาย
ความชนิดยอยของ LinearType
นอกจากนี้ฟเจอร PointLocation และ AreaLocation เองก็ยังถูกแบงออกเปนประเภทตางๆ
เชนเดียวกัน โดยภาพที่ ข-6 แสดงชนิดยอยของ PointType และ AreaType
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ภาพที่ ข-3 LinearLocation และชนิดยอยของ LinearLocation
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ภาพที่ ข-4 LinearType และชนิดยอยของ LinearType
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ภาพที่ ข-5 ชนิดยอยของ RoadType, RingRoadType และ ExpresswayType
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ภาพที่ ข-6 AreaType และ PointType
สําหรับคําจํากัดความของฟเจอรและอรรถาธิบายตาง ๆ ภายใน LocationReferencing ซึ่ง
เปนขอมูลสวนหนึ่งของ application schema แสดงไวในตารางที่ ข-1 ในตารางตาง ๆ ตอไปนี้
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ตารางที่ ข-1 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด PointLocation
Feature Type

Feature Attribute Definition

Data Type

Location

locCode
formalName
aliasName
-

ตําแหนงซึ่งมีการกําหนดและตกลงไวลวงหนา ซึ่งใชเพือ่ การอางอิงระหวางชุดขอมูลภูมิศาสตร
รหัสประจําตัวของตําแหนงอางอิงแบบจุด
ชื่อเปนทางการสําหรับใชเรียกตําแหนงอางอิงนั้น
ชื่อรอง (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน
ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบจุด

Integer
CharacterString
CharacterString

locType
aliasName2
positiveOffset

รหัสซึ่งบงบอกประเภทของตําแหนงอางอิงแบบจุด
ชื่อรองอันดับที่ 2 (ชื่อไมเปนทางการ) เชน ชื่อทองถิ่น ชื่อเดิม เปนตน
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูถ ัดไป (ในทิศทางบวก) จากตําแหนงอางอิงแบบจุด
นั้น

PointType
CharacterString
PointLocation

negativeOffset
linearRef
areaRef
position
pointVersion

locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูถ ัดไป (ในทิศทางลบ) จากตําแหนงอางอิงแบบจุดนั้น
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนซึ่งจุดนั้นสังกัดอยู
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งจุดนั้นสังกัดอยู
พิกัด Latitude และ Longitude ของตําแหนงอางอิงแบบจุดนั้น
รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบจุด

PointLocation
LinearLocation
AreaLocation
GM_Point
CharacterString

PointLocation
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ตารางที่ ข-2 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด LinearLocation
Feature Type Feature Attribute Definition
LinearLocation locType
linearVersion
NonCircular
positiveEnd
negativeEnd
positiveOffset
negativeOffset

ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบเสน
รหัสซึ่งบงบอกประเภทของตําแหนงอางอิงแบบเสน
รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบเสน
ชนิดยอยของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมไมเปนทางวงแหวน
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูด านปลายของเสน ซึ่งทําหนาที่กําหนดทิศทางบวก

Circular

locCode ของตําแหนงอางอิงแบบจุดที่อยูด านปลายของเสน ซึ่งทําหนาที่กําหนดทิศทางลบ
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางบวก) จากตําแหนงอางอิงแบบเสนนัน้
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนที่อยูถัดไป (ในทิศทางลบ) จากตําแหนงอางอิงแบบเสนนั้น
ชนิดยอยของ LinearLocation ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน

RingRoad

ชนิดยอยของ Circular ซึ่งมีพฤติกรรมเปนทางวงแหวน

Segment

ชนิดยอยของ NonCircular โดยในที่นี้หมายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, UrbanStreet,
Expressway หรือ SideRoad
locCode ของตําแหนงอางอิงแบบเสนซึ่งเสนนั้นสังกัดอยู โดยอาจเปน 1st order segment หรือ road
หรือ ring road

linearRef
NonSegment
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ชนิดยอยของ NonCircular ซึ่งไมตัดแบงเปนสวนยอย โดยในที่นี้หมายถึง Road, UrbanStreet,
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PointLocation
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Feature Type Feature Attribute Definition

Data Type

Expressway หรือ SideRoad
areaRef
Road
formalName
roadNum
UrbanStreet
formalName
Expressway
formalName
SideRoad
formalName
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locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับต่ําสุดและครอบคลุมเสนนั้นทั้งเสน
ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนสายหลักประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้
NationalRoad, RegionalRoad, OtherRoad หรือ Motorway
formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นหี้ มายถึงชื่อถนนเปนทางการ
(ระหวาง formalName และ roadNum จะตองระบุคาอยางนอยตัวหนึ่ง)

AreaLocation

CharacterString

หมายเลขหรือรหัสถนน (ระหวาง formalName และ roadNum จะตองระบุคาอยางนอยตัวหนึ่ง)
CharacterString
ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงถนนในเมือง ซึ่งมักไมมีเลขรหัสถนน และรูจักเรียกขาน
กันดวยชื่อเปนหลัก
formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นหี้ มายถึงชื่อถนนเปนทางการ
CharacterString
ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงทางดวน
formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นหี้ มายถึงชื่อทางดวนอยางเปน
CharacterString
ทางการ
ชนิดยอยของ NonSegment ซึ่งในที่นี้หมายถึงซอยที่มีการเชื่อมตอเขามายังถนนและ รถยนตสามารถวิ่ง
ผานได
formalName ซึ่งอางมาจากอรรถาธิบายของ LinearLocation ในที่นหี้ มายถึงชื่อซอยอยางเปนทางการ CharacterString
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Feature Type Feature Attribute Definition
Order1Segment

ชนิดยอยของ Segment

Order2Segment

ชนิดยอยของ Segment

Data Type

ตารางที่ ข-3 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด และ AreaLocation
Feature Type Feature Attribute

Definition

Data Type

AreaLocation locType

ชนิดยอยหนึ่งของ Location ซึ่งเปนตัวแทนของตําแหนงอางอิงแบบพืน้ ที่
รหัสซึ่งบงบอกชนิดยอยของตําแหนงอางอิงแบบจุด

CharacterString

locCode ของตําแหนงอางอิงแบบพื้นที่ซึ่งมีอันดับต่ําสุดและครอบคลุมพื้นที่นั้นทั้งหมด
รหัสประจํารุนของตําแหนงอางอิงแบบพืน้ ที่

locCode
CharacterString

areaRef
areaVersion

ตารางที่ ข-4 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด PointType
Feature Type

Feature Attribute Definition

PointType
Junction

locType
typeName
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ชนิดของตําแหนงอางอิงชนิด PointLocation
ชนิดยอยของ PointType โดยในทีน่ ี้หมายถึงทางแยก
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Junction”

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

Data Type

CharacterString
CharacterString

ภาคผนวก ข ตัวอยาง Application Schema ตามมาตรฐาน ISO 19109

Feature Type

Feature Attribute Definition

Cross-roads

Data Type

ชนิดยอยของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสี่แยกขึ้นไป
locType
typeName

T-Junction
locType
typeName
IntermediatePoint
locType
typeName
OtherLandmarkPoint
locType
typeName
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รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.11”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Cross-roads”
ชนิดยอยของ Junction โดยในที่นี้หมายถึงสามแยก
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P1.12”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “T-junction”
ชนิดยอยของ PointType โดยวางตัวอยูระหวางตําแหนงอางอิงประเภททางแยก (Junction)
รหัสประจําชนิด บังคับคาเปน “P2.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Intermediate point”
ชนิดยอยของ PointType โดยในทีน่ ี้หมายถึงจุดซึ่งแทนสถานที่สําคัญและ ใชประกอบการรายงาน
สภาพจราจร
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “P3.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Other landmark point”

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน ISO 19109 Rules for Application Schema

CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString
CharacterString

CharacterString
CharacterString
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ตารางที่ ข-5 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด LinearType
Feature Type

Feature Attribute Definition

LinearType

typeName

RoadType
MotorwayType
locType
NationalRoadType
locType
RegionalRoadType
locType

CharacterString

ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในทีน่ ี้หมายถึงถนนสายหลักซึ่งมีหมายเลขตัวเดียว
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.2”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในทีน่ ี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยูภายในภูมภิ าคซึ่งมีหมายเลขสองตัวและสาม
ตัว

locType

รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.3”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในทีน่ ี้หมายถึงถนนที่เชื่อมโยงอยูภายในภูมภิ าคซึ่งมีหมายเลขสี่ตัว
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.4”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, RingRoad, UrbanStreet,
Expressway หรือ SideRoad โดยเปนการแบงขั้นแรก

locType

รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L3.0”

OtherRoadType
Order1SegmentType
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ชนิดของตําแหนงอางอิงชนิด LinearLocation
ชื่อประเภทของ LinearType
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงถนน
ชนิดยอยหนึ่งของ Road โดยในทีน่ ี้หมายถึงถนนประเภทมอเตอรเวย
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L1.1”

Data Type
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Feature Type

Feature Attribute Definition

Order2SegmentType
locType
RingRoadType
RingMotorway
locType
OtherRingRoad
locType
UrbanStreetType
locType
ExpresswayType
UrbanExpressway
locType
IntercityExpressway
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Data Type

ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงสวนยอย (segment) ของ Road, RingRoad, UrbanStreet,
Expressway หรือ SideRoad โดยเปนการแบงขั้นที่สอง (แบงยอยจาก Order1SegmentType อีกตอหนึ่ง )
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L4.0”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงถนนวงแหวน
ชนิดยอยหนึ่งของ RingRoad เพียงแตจัดเปนมอเตอรเวย
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L2.1”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ RingRoad ใชสําหรับ RingRoad ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก RingMotorway
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L2.2”
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงถนนในตัวเมือง ซึ่งไมมีหมายเลขประจํา มักนิยมเรียก
ขานดวยชื่อมากกวา

CharacterString

รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L5.0”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตองเสียคาผานทาง
ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นหี้ มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตอ งเสียคาผานทาง ซึ่ง
เชื่อมโยงอยูในตัวเมือง
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.2”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นหี้ มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตอ งเสียคาผานทาง ซึ่ง
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Feature Attribute Definition

Data Type

เชื่อมโยงระหวางเมือง
locType
RingExpressway
locType
SideRoadType
locType
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รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.1”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ UrbanExpressway โดยในที่นหี้ มายถึงทางดวน หรือทางพิเศษที่ตอ งเสียคาผานทาง ซึ่งมี
ลักษณะเปนวงแหวน
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L11.3”
CharacterString
ชนิดยอยหนึ่งของ LinearType โดยในทีน่ หี้ มายถึงซอยซึ่งมีการเชื่อมตอเขามายังถนนและ รถยนตสามารถ
วิ่งผานได
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “L12.0”
CharacterString
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ตารางที่ ข-6 รายละเอียดของตําแหนงอางอิงชนิด AreaType
Feature Type

Feature Attribute

Definition

Data Type

AreaType
Country

-

ชนิดของตําแหนงอางอิงชนิด AreaLocation
ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในทีน่ ี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับประเทศ
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A3.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Country”

-

locType
typeName
Order1Area
locType
typeName
Order2Area
locType
typeName
Order3Area
locType
typeName
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ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในทีน่ ี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A7.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Province”
ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในทีน่ ี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับอําเภอ
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A8.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “District”
ชนิดยอยหนึ่งของ AreaType โดยในทีน่ ี้หมายถึงขอบเขตการปกครองระดับตําบล
รหัสประจําชนิดยอย บังคับคาเปน “A9.0”
ชื่อชนิดยอย บังคับคาเปน “Sub District”
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เอกสารอางอิง (สําหรับภาคผนวก ข)
1. ISO 14819-3 Traffic and Travel Information (TTI) — TTI messages via traffic message
coding —Part 3: Location referencing for ALERT-C, 2004, International Organization
for Standardization
2. ISO/FDIS 19107 Geographic information - Spatial schema, 2002, International
Organization for Standardization
3. ISO/PDTS 19103 Geographic information — Conceptual schema language, 2003,
International Organization for Standardization
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ภาคผนวก ค
อภิธานศัพท (Glossary)
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Term

คําภาษาไทย

abstract

นามธรรม

abstraction
adjacency

การกําหนดสาระสําคัญ
ความประชิด

aggregation

การรวมกลุม

algorithm
application
application schema
aspect

ขั้นตอนวิธี
การประยุกต
เคารางของโปรแกรมประยุกต
ลักษณะ

association
attribute
behaviour
cardinality
catalogue
characteristic

ความเชื่อมโยง, ความสัมพันธ
เชื่อมโยง
ลักษณะประจํา
พฤติกรรม
จํานวนนับ
สารบัญแฟม
ลักษณะเฉพาะ

class
combinatorial
combinatorial structure
complex

คลาส
เชิงการจัด
โครงสรางเชิงการจัด
ซับซอน

complex feature

ฟเจอรเชิงซอน
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ที่มา, อางอิงจาก
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร, ปรัชญา,
นิติศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร,
คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
การรวมคําจากศัพทบัญญัติ
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คอมพิวเตอร)
กําหนดขึ้นตามนัยในบริบทของ
เอกสาร
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (นิติศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
การรวมคําจากศัพทบัญญัติ
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คอมพิวเตอร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คณิตศาสตร)
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Term
conceptual
conceptual schema
language
configuration
conform

คําภาษาไทย
เชิงแนวคิด
ภาษาเคารางเชิงแนวคิด

ที่มา, อางอิงจาก
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
การรวมคําจากศัพทบัญญัติ

โครงแบบ
เปนไปตาม...

ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(นิติศาสตร)

conformance
connectivity
containment (point-inpolygon)
content
continuous
data transfer
data-capture
domain

การเปนไปตาม...
สภาพเชื่อมโยง

edge
encapsulate
explicit
feature
feature association

เสนเชื่อม
หอหุม
ชัดแจง
ฟเจอร
ความเชื่อมโยงของฟเจอร

feature catalogue
feature instance
feature operation
feature succession
feature type
formal
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การครอบคลุมบรรจุ
เนื้อหา
ตอเนื่อง
การถายโอนขอมูล
การยึดเก็บขอมูล
โดเมน

ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)

ศัพทบัญญัติ (ศิลปะ)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร,
คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)

รวมความจากศัพทบัญญัติ
(คอมพิวเตอร)

สารบัญแฟมฟเจอร
อินสแตนทของฟเจอร
การดําเนินการกับฟเจอร
ความสืบตอเชิงเวลาของฟเจอร
ชนิดฟเจอร, ชนิดของฟเจอร
อยางเปนทางการ, ที่เปนทางการ แยกความจากศัพทบัญญัติ
(รัฐศาสตร)
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Term

คําภาษาไทย

formal
gazetteer
global feature

รูปนัย
อักขรานุกรมภูมิศาสตร
ฟเจอรครอบคลุม

identification

การระบุ

identifier
implicit
inheritance
instance
interface
International standard
Interoperability
Interoperable

ตัวระบุ
โดยปริยาย
การรับทอด
อินสแตนท
สวนตอประสาน
มาตรฐานระหวางประเทศ
การดําเนินการรวมกันได
ซึ่งดําเนินการรวมกันได

Interpolation
Invariant
kernel
mandatory
mapping
metadata
model
navigate
node
object

การประมาณคาในชวง
ยืนยง ไมแปรเปลี่ยน
ใจกลาง
บังคับ
การจับคู
คําอธิบายขอมูล
แบบจําลอง
นําทาง
จุดตอ
อ็อบเจกต

operation
optional
orientation

การดําเนินการ
...ที่เลือกได
การกําหนดทิศทาง
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ที่มา, อางอิงจาก
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (วรรณกรรม)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)

ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร,
คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)

ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (รัฐศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คณิตศาสตร)
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overview
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คําภาษาไทย
ภาพรวม

parameter
primitive

พารามิเตอร
ปฐมฐาน, แบบดั้งเดิม

protocol

เกณฑวิธ,ี โพรโตคอล

relation
rules
schema
simple
spatial

ความสัมพันธ
กฎ, กฏเกณฑ
เคาราง
สามัญ
เชิงปริภูมิ

subtype
succession
temporal
topology

ชนิดยอย
ความสืบตอ
เชิงเวลา
ทอพอโลยี

transaction
universe of discourse

รายการเปลี่ยนแปลง
เอกภพของสรรพสาระ
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ที่มา, อางอิงจาก
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศัพทบัญญัติ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (แพทยศาสตร)
แปลงจากศัพทบัญญัติ
(คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (นิติศาสตร)
แยกความจากศัพทบัญญัติ
(คณิตศาสตร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
ศัพทบัญญัติ (คอมพิวเตอร)
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