




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

การเข้ารหัส 
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ งำนด้ำนภูมิ สำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้ วยเรื่อง กำรเข้ ำรหัส  ก ำหนดขึ้นโดยอ้ำงอิง                  
ISO 19118:2011 Geographic information - Encoding โดยเป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนระบบภูมิสำรสนเทศ 
“สำรสนเทศภูมิศำสตร์ - กำรเข้ำรหัส” ของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ         
(องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ จะถูกก ำหนดรำยละเอียดและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมำตรฐำนในรูปแบบของภำษำเค้ำ
ร่ำงเชิงแนวคิด เพื่อให้เห็นโครงร่ำงและควำมสัมพันธ์ที่แสดงอยู่ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ในกำรที่จ ำท ำควำม
เข้ำใจในมำตรฐำน จ ำเป็นต้องเข้ำใจถึงภำษำเค้ำร่ำงเชิงแนวคิดที่ถูกน ำมำอธิบำยมำตรฐำนนี้เช่นเดียวกัน 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับ 
- มำตรฐำนระบุรำยละเอียดกำรเข้ำรหัส เพ่ือใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร์ ท ำให้ข้อมูลอยู่ ในรูปแบบที่ เหมำะสมส ำหรับก ำรแลกเปลี่ยน กฎกำรเข้ำรหัส                   
บนพื้นฐำนของภำษำ XML 

- ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่น ำระบบภูมิสำรสนเทศมำใช้งำน 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
- กำรก ำหนดรำยละเอียดของกฎกำรเข้ำรหัส บนพื้นของ XML 
- กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซึ่งกฎกำรเข้ำรหัสนี้ เป็นพ้ืนฐำนในกำร

เข้ำรหัสข้อมูลประเภทต่ำงๆ ซึ่งมำตรฐำนนี้ได้มีกำรอ้ำงอิงถึงในมำตรฐำนอ่ืนๆ ในกลุ่ม  ISO 
19100 ตัวอย่ำงเช่น 
o 19115 Geographic information -- Metadata  
o 19120 Geographic information -- Functional standards  
o 19121 Geographic information -- Imagery and gridded data  
o 19133 Geographic information -- Location-based services -- Tracking and navigation  
o 19139 Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation 

มำตรฐำนนี้ ใช้ส ำหรับเป็นมำตรฐำนในกลุ่มของ Encoding standards เป็นมำตรฐำนที่ระบุถึงกำรสร้ำง                  
กฎกำรเข้ำรหัสโดยมีพ้ืนฐำนบนเค้ำร่ำงยูเอ็มแอล (UML Schema) โดยกฎกำรเข้ำรหัสมุ่งเน้นให้ข้อมูล
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถท ำกำรก ำหนดกำรเข้ำรหัสข้อมูลในระบบโครงสร้ำงข้อมูลที่เหมำะสมในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลได้ กฎกำรเข้ำรหัสในมำตรฐำนนี้เป็นกฎกำรเข้ำรหัสบนพ้ืนฐำนของ XML ซึ่ง
เป็นกำรน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ           
ทำงภูมิศำสตร์ 

หมายเหตุ มำตรฐำนนี้จะ ไม่ ก ำหนดระดับคุณภำพข้ันต่ ำที่ยอมรับได้ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์ใดๆ 



 
มำตรฐำนนี้มีส่วนงำน หรือองค์กรที่สำมำรถใช้ได้ดังนี้ 

ส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง/องค์กร  กำรใช้งำน 
Developers of GIS products 

ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก GIS 
 

Developers of GIS application systems 
ผู้พัฒนำระบบกำรประยุกต์ใช้ GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Producers/ suppliers of geographic data 
ผู้ผลิตและจัดหำข้อมูล GIS 

Yes 
ต้องกำรใช้มำตรฐำนนี้ 

Users of geographic data and GIS 
ผู้ใช้งำนข้อมูล GIS และผู้ใช้งำนระบบ GIS 

 

Developers of standards 
ผู้พัฒนำมำตรฐำน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 

 

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาํรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
Geographic information - Encoding 

 
  

 
 
 
 
 
 

เสนอ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 
โดย 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เนื้อหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets 
 
ชื่อมาตรฐาน  ISO 19118 Geographic information – Encoding 
  ISO 19118 สารสนเทศภูมิศาสตร - การเขารหัส 
 
คําอธิบาย  

มาตรฐาน ISO 19118 Geographic information – Encoding เปนมาตรฐานในกลุมของ Encoding 
standards เปนมาตรฐานที่ระบุถึงกฎการเขารหัสโดยมีพื้นฐานบนเคารางยูเอ็มแอล (UML Schema) โดย
กฎการเขารหัสมุงเนนใหขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

จากแนวคิดของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสองระบบโดยมีเคารางประยุกตที่สรางขึ้น
ตามกฎที่มีการระบุเนื้อหาและโครงสรางที่พรอมสําหรับการถายโอนขอมูล และผานการบริการ
เขารหัส 

สามารถทําการกําหนดการเขารหัสขอมูลในระบบโครงสรางขอมูลที่ เหมาะสมในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและจัดเก็บขอมูลได กฎการเขารหัสในมาตรฐานนี้เปนกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ 
XML ซ่ึงเปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสองระบบ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 1) 
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หนาท่ีของมาตรฐาน 
เปนมาตรฐานที่ระบุความตองการของการสรางกฎการเขารหัส ที่จําเปนตอการแปลงขอมูล

ใหอยูในรูปที่เหมาะสมตอการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ โดยกฎการเขารหัสจะยอมให
สารสนเทศภูมิศาสตรกําหนดเคารางที่จะเขารหัสไปยังระบบที่มีโครงสรางขอมูลอิสระตามความ
เหมาะสมสําหรับการแลกเปลี่ยนหรือเก็บขอมูลของระบบนั้น กฎการเขารหัสจะระบุถึงประเภทของ
ขอมูลที่เขารหัส วากยสัมพันธ โครงสราง และเคารางรหัส ที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ โดย
โครงสรางขอมูลผลลัพธที่ไดจะถูกเก็บในรูปสื่อดิจิทัลหรือถายโอนโดยผานโพรโทคอลถายโอน 
ขอมูลที่ไดจะสามารถอานและแปลไดดวยคอมพิวเตอร แตอาจจะไมอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถ
อานได นอกจากนั้น มาตรฐานนี้ยังเปนพื้นฐานสําหรับมาตรฐานอื่นๆ เชน มาตรฐาน 19115 19120 
19121 19133 และ 19139 เปนตน  ซ่ึงจะถูกนํากฎการเขารหัสไปใชในการแปลงขอมูลเฉพาะดาน
ตามที่มาตรฐานแตละตัวที่อางอิงถึงตองการอีกดวย 

 
ขอบเขตของมาตรฐาน 

ขอบเขตของมาตรฐานระบุถึงขอกําหนดสําหรับกําหนดกฎการเขารหัสเพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนชุดขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามมาตรฐานสากลแบบเดียวกัน 
แบงเปนขอกําหนดสําหรับสรางกฎการเขารหัสตามพื้นฐานบนเคารางยูเอ็มแอล ขอกําหนดสําหรับ
สรางบริการเขารหัส และขอกําหนดสําหรับ XML ตามพื้นฐานของกฎการเขารหัสเพื่อการ
แลกเปล่ียนขอมูลกลาง แตขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ ไมไดระบุรวมถึงรายละเอียดในสวน
ของการสงขอมูลผานสื่อดิจิทัล บริการสง และโพรโทคอล ในการรับสงขอมูลตางๆ โดยมาตรฐาน
นี้ไดจัดทําขึ้นสําหรับกลุมผูพัฒนาระบบขอมูลทางภูมิสารสนเทศ เพื่อใหระบบรองรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได 

 
การใชงานมาตรฐาน  

การนํามาตรฐานไปใชงานตองทําการตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียดวา
แบบจําลองและเคารางตางๆ ตรงตามที่มีการกําหนดในกฎการเขารหัสของเอกสารหรือไม รวมไป
ถึงบริการการเขารหัสวานําไปใชโดยอางอิงตามกฎการเขารหัส พรอมเตรียมฟงกชันตามที่ไดทําการ
กําหนดไว การสรางบริการเขารหัสอาจอยูในรูปของสวนประกอบของซอฟตแวรที่ตองนําไป
ปฏิบัติตามกฎการเขารหัสและตองมีการเตรียมสวนติดตอไปยังฟงกชันการเขารหัสและการ
ถอดรหัส  
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ในการนํามาตรฐานไปใชงานใหเปนที่ยอมรับตามรูปแบบที่กําหนด ตองดําเนินการให
สอดคลองกับขอกําหนดในเอกสารภาคผนวก B การเปนไปตามมาตรฐาน 

สําหรับมาตรฐาน ISO 19118 : 2005 ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ประกาศใหใชอยูในปจจุบัน ได
กําหนดการเปนไปตามมาตรฐานไว 2 ระดับ ระดับแรกเปนการเปนไปตามมาตรฐานสําหรับความ
ตองการของการเขารหัส จะตองเปนไปตามขอที่ 8 ในเอกสารมาตรฐาน คือ มีการระบุภาษาเคาราง 
(schema language) ตามความตองการสําหรับการสรางกฏการเขารหัสที่อยูบนพื้นฐานของเคาราง
ในรูปของ UML กฎการเขารหัสจะตองระบุการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลและโครงสรางขอมลู
การเขารหัส ซ่ึงจะตองระบุอ็อบเจกต ประเภทอ็อบเจกต โครงสรางของอ็อบเจกต และโครงสราง
ของชุดขอมูล และระบุถึงคลาสและความสัมพันธตางๆ นอกจากนี้ยังตองกําหนดเงื่อนไขการ
ปรับปรุง ซ่ึงเตรียมกลไกรองรับการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน อยางเชน การเพิ่ม การแกไข และการ
ลบอ็อบเจกต จากกฏการเขารหัสที่สอดคลองตามเคาราง UML จะทําการแปลงตามรายละเอียดที่
กําหนดไปอยูในรูปของเอกสาร XML ตามขอกําหนดในขอที่ 8 ของเอกสารมาตรฐานขางตน ซ่ึงผู
ศึกษาสามารถอานรายละเอียดและตัวอยางเพิ่มเติมในเอกสารมาตรฐาน ISO 19118 : 2005 
ภาคผนวก A 

ระดับที่สอง เปนสวนของการเปนไปตามมาตรฐานของสวนติดตอกันผูใช จากเนื้อหาของ
เอกสารมาตรฐานที่กําหนดวา ในสวนบริการการเขารหัส อาจจะอยูในรูปของซอฟตแวร ซ่ึงมีการ
เตรียมสวนติดตอไปยังฟงกชันการเขารหัสและการถอดรหัสตามมาตรฐาน หากมีการสราง
ซอฟตแวร จะตองตรวจสอบอางอิงใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 19119 เปนมาตรฐานที่กําหนด
สวนติดตอซ่ึงเตรียมขอกําหนดสําหรับสวนติดตอที่เตรียมการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสมระหวาง
ซอฟตแวรจากแหลงที่แตกตางกันที่ถูกเตรียมใหใชสวนติดตอเหลานั้น 
 ตัวอยางการนํามาตรฐานไปใชงานของ Joint Nordic Implementation Project เปนกรณี
ทดสอบการใชงานมาตรฐาน ISO/TC211 ของ SINTEF Telecom and Informatics ประเทศนอรเวย 
เปาหมาย คือ การทดสอบการแลกเปลี่ยนระหวางสองระบบที่มีความแตกตางกัน โดยใชมาตรฐาน 
ISO/TC211 ระบบที่นํามาทดสอบถูกเลือกโดย Finnish Mapping Authority (ระบบ B) และ 
Norwegian Mapping Authority (ระบบ A)  
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ภาพรวมของกรณีทดสอบ 
 
โดยระบบ B สามารถสงออกเอกสาร XML บนพื้นฐานขอกําหนดของ OpenGIS GML 

และมีเคารางงานประยุกต (application schema) ช่ือ NLS Application Schema ซ่ึงระบุขอมูล
ลักษณะเฉพาะของมาตรฐานเชิงพื้นที่ คําสั่งทั้งสองสวนพัฒนาเพื่อใหสราง XML Schema/DTD 
ตามกฎการเขารหัส XML ที่ระบุในมาตรฐาน ISO 19118 เอกสาร GML XML จากระบบ B ถูกแปล
ไปยังรูปแบบ XML ของ ISO ที่ใชงานคําสั่ง XSLT อ่ืน เอกสาร XML ของ ISO สมบูรณตาม XML 
schema และสามารถดําเนินการตอโดย ระบบ A ผาน Java XML Data Binding (XDB) API  

ผลลัพธแสดงความเปนไปไดที่จะใชเครื่องมือซอฟตแวรที่สราง XML schema (หรือ DTD) 
อัตโนมัติ บนพื้นฐานของเคารางงานประยุกต (application schema) ที่แสดงใน UML ที่ใชในกฎการ
เขารหัส  XML  
 ตัวอยางการใชงาน ISO 19118 ในสวน ExchangeMetadata โดยมี “GI” เปนอิลิเมนทราก 
แสดงดังแผนภาพโครงสรางของสวนแลกเปลี่ยนไฟลเมตาดาตา 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพโครงสรางของการแลกเปลี่ยนไฟล 
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และรายละเอยีดของการแลกเปลี่ยนอิลิเมนทเมตาดาตาแสดงในรูปแบบ UML ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของการแลกเปลี่ยนอิลิเมนทเมตาดาตา 
 
 จะไดตัวอยางของเอกสาร XML ที่มีการแปลงตามกฎของมาตรฐาน สําหรับใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดังนี้ 
 
<xsd:complexType name="ExchangeMetadata"> 
<xsd:sequence> 
<xsd:element name="datasetCitation" type="CI_Citation"/> 
<xsd:element name="metadataCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="applicationSchemaCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="configurationFile" type="CI_Citation" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="updateDirectives" type="CharacterString" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="encoding" type="EncodingRule"/> 
<xsd:element name="codelist" type="CodeListExtraction" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
</xsd:sequence> 
<xsd:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 
</xsd:complexType> 
<xsd:element name="GI"> 
<xsd:complexType> 
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<xsd:sequence> 
<xsd:element name="exchangeMetadata" type="ExchangeMetadata" minOccurs="0"/> 
<xsd:element name="dataset" type="Dataset"/> 
<xsd:element name="update" type="Update" minOccurs="0"/> 
</xsd:sequence> 
<xsd:attribute name="version" type="CharacterString"/> 
<xsd:attribute name="timeStamp" type="DateTime"/> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
 
 จากตัวอยางไดทําการแปลงรายละเอียดของสวนแลกเปลี่ยนขอมูลเมตาดาตาจากรูปแบบ 
UML เปนเอกสาร XML ที่อยูในรูปแบบตามมาตรฐาน ISO 19118 จากสวนนี้หากตองการสราง
สวนบริการการเขารหัส จะตองสรางสวนติดตอ (Interface) ใหตรงตามมาตรฐาน ISO 19119  
 การเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปเอกสาร XML ที่ถูกจัดเก็บในลักษณะของรูปแบบไฟล
ตัวอักษร (Text file) ที่ผานขั้นตอนการเขารหัสและถอดรหัสตามมาตรฐาน ISO 19118 จะชวยลด
ชองวางในสวนของขอมูลที่อยูในรูปแบบที่ตางกันของสองระบบ ชวยลดปญหาในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางระบบได 
 
ประโยชนและความสําคัญของมาตรฐาน 

มาตรฐาน Geographic information – Encoding นี้ มีการระบุใน Factsheet วาเปนมาตรฐาน
สําหรับกลุมผูพัฒนาไมใชเพื่อกลุมผูใชงานขอมูล หากมีการนํามาตรฐานมาใชงานจึงตองมีการ
พัฒนาเครื่องมือชวยในการเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน ในการจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะชวยใหเกิดการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่มี
การนําระบบภูมิสารสนเทศมาใชงานอีกดวย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ไดรับการตอบสนอง
จากกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพการพัฒนาและ
การนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากล ในประเทศไทย โดย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พบวากลุมของผูใชมีการ
รับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศมากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐานที่มี
ความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน Metadata, Data Quality, Coordinate System และ 
Data Dictionary นอกจากนี้ยังพบวากลุมของมาตรฐานที่เปนอุปสรรคในการใชงานมากที่สุดไดแก 
มาตรฐานดาน Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานที่เปน
กรอบพื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ  การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศที่ผานมา มีมาตรฐานที่ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อาทิ ISO19115: Metadata, 
ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน
อีกจํานวนหนึ่งที่อยูในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมการเสนอเพื่อใหมีการพิจารณาประกาศเปน
มาตรฐานของประเทศ 

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

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดําเนินงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ระบบ 
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ภูมิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อ
สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อสรุปผลการศึกษาและ
จัดทําเปนคูมือมาตรฐานฉบับภาษาไทย และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใช
มาตรฐาน โดยใหมีรายละเอียดของเอกสารที่สามารถใหความรูความเขาใจแกผูเขาอบรมใน
หลักการและเนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได 

 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 
 1.2.2 การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน Encoding และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 1.2.3 การจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” ฉบับภาษาไทย 
รวมทั้งการจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets และเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดบัผู
ปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อใชในการอบรม/เผยแพร และทําความเขาใจในหลักการและเนื้อหาจน
สามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 
 1.2.4 เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 

1.3  เปาหมาย 
 1.3.1 การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐานดาน Encoding เพื่อการนํามาตรฐาน
มาใชงานใหเหมาะสมกับภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 1.3.2 จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” ฉบับภาษาไทยเพื่อเปน
พื้นฐานในการประยุกตใชสําหรับประเทศไทย 
 1.3.3 จัดทําเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติ/ผูใชมาตรฐาน เพื่อทําความ
เขาใจในหลักการและเนื้อหาจนสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 
 1.3.4 การประยุกตใชมาตรฐานระหวางประเทศ ISO/TC211 และสงเสริมใหหนวยงานตางๆ 
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 



 
 
บทนํา 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

3 

1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1.4.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19118: 2005 
และ ISO 19118 Revise และการสรุปเนื้อหาของมาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางถึงในเนื้อหา
ของ ISO 19118 เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเนื้อมาตรฐานดาน Encoding 
 1.4.2 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Encoding ที่มีการใชงานใน
ประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ 
 1.4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการ
จัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 
50 คน 
 1.4.4 การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ที่อธิบายสั้นๆ แตไดใจความของเนื้อหา
ของมาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร ใหรูจัก
มาตรฐานในระดับทั่วไป 
 1.4.5 การจัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เปนภาษาไทยซึ่งมี
ความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาที่สะทอนลักษณะ
ของมาตรฐานเดิมที่สุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพื่อประกอบในการพิจารณาประกาศใชเปน
มาตรฐานของประเทศไทย (การประกาศใชเปนมาตรฐานของประเทศ จะยังคงใชมาตรฐานฉบับ
เดิมในภาษาอังกฤษตาม ISO/TC211 โดยไมมีการแปล เปนภาษาไทย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยน
อันเนื่องมาจากการแปลกลับไปกลับมา) 
 1.4.6 การจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน 
ที่มีรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหา จน
สามารถนํามาตรฐานไปใชงานได 
 1.4.7 การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวน
ไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 
 1.4.8 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของ ISO/TC211 (Plenary meeting) เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณดานการพัฒนามาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง โดยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกี่ยวของ (การประชุม ISO/TC211 Plenary meeting จัดขึ้นปละ 2 คร้ัง โดยในชวงของ
การดําเนินโครงการ สทอภ. จะแจงใหทราบกําหนดการประชุม และที่ปรึกษาฯ สามารถแจงการเขา
รวมประชุมและรับทราบการมอบงานในการติดตามและสรุปผลการประชุม สงให สทอภ. ภายใน 
20 วันหลังจากสิ้นสุดการประชุม) 
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1.5  คณะผูดําเนินงาน 
 คณะผูดําเนินงานในโครงการ ประกอบดวย 
 ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร  หัวหนาโครงการ    
 รศ.ดร.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์  ที่ปรึกษาโครงการ   
 นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ   ผูวิจัย     
 นางสาวแสงดาว  นพพิทักษ  ผูวิจัย    
 นางสาวศิโรรัตน  มงคลสวัสดิ์  ผูวิจัย/ผูประสานงานโครงการ 
 

1.6  การสงวนสิทธิ์ 
 บรรดาขอมูล เอกสารและผลการพัฒนามาตรฐานในครั้งนี้ เปนสมบัติของ สทอภ. ซ่ึง
ภายหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้นจะตองสงขอมูล และเอกสารทั้งหมดใหแก สทอภ. หากผูรับจาง
ตองการเผยแพรผลงานบางสวนหรือทั้งหมด จะตองไดรับอนุญาตจาก สทอภ. กอนเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้งไป 
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินงาน 

 
 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศตามรายละเอียดขอเสนอการศึกษานี้ เปนการศึกษา
เพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information - Encoding” ซ่ึงมีขอบเขต
ของมาตรฐาน คือ การระบุกฎการเขารหัสที่จะถูกใชเพื่อจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล กฎ
การเขารหัสยอมรับการกําหนดขอมูลทางภูมิศาสตรในเคารางการประยุกตไปสูรหัสในระบบ
โครงสรางขอมูลอิสระที่เหมาะสมสําหรับการขนสงหรือจัดเก็บ กฎการเขารหัสระบุชนิดของขอมูล
ที่ทําการเขารหัส ไวยากรณ โครงสราง และรหัสเคารางที่ใชในผลโครงสรางขอมูล กฎการเขารหัส
ที่กําหนดจะถูกนําไปใชในการสนับสนุนบริการเขารหัส เพื่อการวางแผนการดําเนินงานการศึกษา 
ไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและจัดทําแผนการดําเนินงาน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
2.1  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information 
- Encoding” มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 2.1.1 เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 
19118: 2005 และ ISO 19118 Revise รวมถึงเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของและมีการอางอิงถึงใน
มาตรฐาน ISO 19118: 2005 และ ISO 19118 Revise ดําเนินงานโดยรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนเอกสาร
มาตรฐาน ISO 19118: 2005 จาก สมอ. รวบรวมขอมูลของ ISO 19118 Revise เอกสารหมายเลข 
N2527 เอกสารมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ จากเวปไซด www.isotc211.org ขอมูลที่อางอิงถึงมาตรฐาน 
XML จากเวปไซด www.w3.org และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19118 อ่ืนๆ ทั้งที่เปน
เอกสารและจากเวปไซด 
 2.1.2  จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) โดยมีเนื้อหาประกอบดวย แผนการ
ดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตของงานทั้งหมด รายละเอียดวิธีการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินงานในลักษณะของ Milestone หรือ Gant chart รายชื่อคณะที่ปรึกษา พรอม
ประวัติ/ผลงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
 2.1.3 สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Encoding ที่มีการใชงานใน
ประเทศไทย และ/หรือตางประเทศ ดําเนินงานโดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ Encoding ทั้งใน
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และตางประเทศ ดวยการคนจากเวปไซด สัมภาษณ หรือออกแบบสอบถาม ตามความเหมาะสมจาก
ขอมูลเบื้องตนที่รวบรวมได 
 2.1.4 ศึกษาเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19118: 2005 และ ISO 19118 Revise รวมถึง
เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของและมีการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO 19118: 2005 และ ISO 19118 
Revise ดําเนินงานโดยทําการศึกษาจากขอมูลที่รวบรวมได เพื่อใชเปนแนวทางจัดทําสรุปเนื้อ
มาตรฐานดาน Encoding  
 2.1.5 จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ผลการ
ดําเนินงานในการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของกับ Encoding 
ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Encoding ที่มีการใชงานในประเทศไทย 
และ/หรือตางประเทศ เนื้อหาเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 
แผนงานและรายละเอียดงานที่จะดําเนินการในงานงวดที่ 3 
 2.1.6 การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ที่อธิบายสั้นๆ แตไดใจความของเนื้อหา
ของมาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร ใหรูจัก
มาตรฐานในระดับทั่วไป ดําเนินงานโดยศึกษาแนวทางการสรุปจาก Fact Sheets ของมาตรฐานจาก
เวปไซด www.isotc211.org และขอคิดเห็นจากผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2.1.7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการ
จัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมครั้งละไมนอยกวา 
50 คน 
 2.1.8 จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เปนภาษาไทยซึ่งมี
ความถูกตอง ชัดเจน งายตอการติดตามเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาที่สะทอนลักษณะ
ของมาตรฐานเดิมที่สุด งายตอการนําเสนอตอ สมอ. เพื่อประกอบในการพิจารณาประกาศใชเปน
มาตรฐานของประเทศไทย 
 2.1.9 จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ที่มี
รายละเอียดของหลักสูตรเพื่อใหผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหา จน
สามารถนํามาตรฐานไปใชงานได ดําเนินงานโดยจัดทําตัวอยางการ Encoding ตามมาตรฐาน ISO 
19118 เพื่อใหผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน สามารถเขาใจในรูปแบบของมาตรฐานไดงายมากยิ่งขึ้น 
 2.1.10  จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) โดยมีเนื้อหาประกอบดวย การ
แกไขปรับปรุง ผลการศึกษา รวบรวม การวิเคราะหขอมูลมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
Encoding การแกไขปรับปรุง ผลการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับ Encoding ที่
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มีการใชงานของตางประเทศและในประเทศไทย  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
มาตรฐานและกรอบการจัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐานจากกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการใชงานนํามาตรฐานมาใชงานในประเทศไทย 
หลักสูตรและเอกสารเนื้อหาสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน ที่มีรายละเอียด
ของหลักสูตรเพื่อใชผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในหลักการและเนื้อหาของมาตรฐาน 
เพื่อใหสามารถนํามาตรฐานไปใชงานได (ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.6) สรุปเนื้อหา
มาตรฐาน “Geographic information – Encoding” ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.4 ในลักษณะ
ของการสรุปยอในระดับ Fact Sheets และโครงรางมาตรฐานตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 1.4.5 
เพื่อที่จะใชจัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับเปนเอกสารใชในการเผยแพร 
 2.1.11  จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จํานวน
ไมนอยกวา 1 วัน ผูรวมประชุมไมนอยกวา 120 คน 
 2.1.12  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ที่เพิ่มเติมผลการจัดประชุมสัมมนาและ
การรวบรวมขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม รวมทั้งการแกไขปรับปรุงเนื้อหาตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 
 

2.2  แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
 จากขั้นตอนการดําเนินงาน สามารถเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานไดดังภาพที่ 
2-1 
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ภาพที่ 2-1  แผนผงัแสดงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ 
ISO 19118: 2005 และ ISO 19118 Revise และขอมูล เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report) 

สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Encoding   
ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ 

ศึกษาเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19118: 2005 และ 
 ISO 19118 Revise รวมถึงเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐาน 
และกรอบการจัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทย 

การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets  ของมาตรฐาน “Geographic information – Encoding” 

จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) 

จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เปนภาษาไทย 

จัดทําหลักสูตรและเนื้อหาเอกสารการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน 

จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 

จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 

สรุปขอคิดเห็นจากการประชุม และปรับแกเอกสารรายงานตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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2.3 แผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนนิงานโครงการ ดังตารางที่ 2-1 
 
       ตารางที่ 2-1  แผนการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา (วัน) 
       30        60        90       120      150      180      210     240      270      300    

เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19118: 2005 และ ISO 
19118 Revise และเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

           

จัดทํารายงานฉบับเบื้องตน (Inception Report)            
สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหา รูปแบบ เกี่ยวกับ Encoding ที่มีการใชงานในประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ 

           

ศึกษาเนื้อหาของเอกสารมาตรฐาน ISO 19118: 2005 และ ISO 19118 Revise รวมถึงเอกสารมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

 
 

         

การจัดทําเอกสารสรุปยอระดับ Fact Sheets ของมาตรฐาน “Geographic information – Encoding”             
จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report)            
จัดเตรียมเอกสารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการ
จัดทําเนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทย 

           

จัดทําเนื้อหามาตรฐาน “Geographic information – Encoding” เปนภาษาไทย            
จัดทําหลักสูตร เนื้อหาเอกสาร และจัดการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน            
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         ตารางที่ 2-1  แผนการดําเนินงาน (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา (วัน) 
       30        60        90       120      150      180      210     240      270      300    

จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)            
จัดเตรียมเอกสารและจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ            
สรุปขอคิดเห็นจากการประชุม และปรับแกเอกสารรายงานตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ            
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)            

 
          

 
 
  
 
 



 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

11 

บทที่ 3 
ผลการศึกษามาตรฐาน 

 
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding เปนมาตรฐานในกลุม

ของ Encoding standards เปนมาตรฐานที่ระบุถึงการสรางกฎการเขารหัสโดยมีพื้นฐานบนเคาราง
ยูเอ็มแอล (UML Schema) โดยกฎการเขารหัสมุงเนนใหขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร สามารถ
ทําการกําหนดการเขารหัสขอมูลในระบบโครงสรางขอมูลที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
จัดเก็บขอมูลได กฎการเขารหัสในมาตรฐานนี้เปนกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML ซ่ึงเปนการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 
 การดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนการดําเนินงานโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information - Encoding” ทําใหไดมาซึ่งขอมูลมาตรฐาน เอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดผลการศึกษามาตรฐานตอไปนี้ 
 

3.1  ขอมูลเบื้องตนมาตรฐานการเขารหัส (Encoding) 
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของมาตรฐาน ISO/TC211 มาตรฐานดาน Geographic 

information – Encoding (ISO 19118) และเอกสารที่เกี่ยวของจากเว็บไซดของ ISO/TC211 
(http://www.isotc211.org/) ไดรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐานในขั้นตอน
ตางๆ จนถึงเอกสารฉบับลาสุดของคณะทํางานมาตรฐาน ISO 19118 รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 
 
ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19118  

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

75 New Work Item Proposal: Encoding (a 
preliminary work item) 

ISO/TC 211/Ad 
hoc group 1 

21/4/1995 21/7/1995  

114 Result of voting on New Work Item 
proposal, Document ISO/TC 211 N 075: 
Encoding 

Secretariat 31/7/1995   
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ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19118 (ตอ) 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

280 First working draft NP 15046-18: 
Geographic information - Encoding WD 
1.0 

ISO/TC 
211/WG 4 

23/10/1996   

311 Contribution from Canada: Proposal to 
add comments on the document 
`Encoding Working Draft 1, 15046-18` 

NB of Canada 17/12/1996   

347 Presentation of WI 15046-18 - 
Geographic information - Encoding, at 
the ISO/TC 211 plenary meeting in 
Sydney, 1997-01-23/24 

Mr. David 
Skogan 

24/1/1997   

629 Minutes of ISO/TC 211/WG 4 Encoding 
meeting in Beijing, China, 1998-09-
22/23 

ISO/TC 
211/WG 4/PT 
18, David 
Skogan 

8/12/1998 8/2/1999  

687 Response to document N 629: Minutes 
of ISO/TC 211/WG 4 Encoding meeting 
in Beijing, China, 1998-09-22/23 

ISO/TC 211 
Secretariat and 
members 

26/2/1999   

709 CD 15046-18 Geographic information - 
Part 18: Encoding 

ISO/TC 
211/WG 4 

16/3/1999 16/6/1999  

710 Quality control form for CD 15046-18 
Geographic information - Part 18: 
Encoding 

ISO/TC 
211/WG 4 

16/3/1999   

715 Encoding presentation at the workshop 
in Vienna 1999-03-01 

ISO/TC 
211/WG 4/PT 
18 project 
leader, Mr. 
David Skogan 

24/3/1999    
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ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19118 (ตอ) 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

716 Short XML/XMI tutorial from the 
workshop in Vienna 1999-03-01 

ISO/TC 
211/WG 4/PT 
18 project 
leader, Mr. 
David Skogan 

24/3/1999   

740 Notice of editing meeting, CD 15046-18: 
Geographic information - Part 18: 
Encoding 

ISO/TC 
211/WG 4 
Convenor 

3/6/1999 30/7/1999  

749 Comments received on CD 15046-18: 
Geographic information - Part 18: 
Encoding 

ISO/TC 211 
Members and 
secretariat 

24/6/1999    

917 CD 19118.2, Geographic information - 
Encoding 

ISO/TC 
211/WG 
4/Editing 
committee 
19118 

11/5/2000 11/8/2000  

918 Disposition of comments received on N 
709, CD 15046-18: Geographic 
information - Part 18: Encoding (New 
number 19118) 

ISO/TC 
211/WG 
4/Editing 
committee 
19118 

10/5/2000   

941 Notice of editing meetings in Reston, 
Virginia, USA 2000-09 

ISO/TC 211 
Secretariat 

5/7/2000 7/8/2000  

963 Summary of voting on document N 917, 
CD 19118.2, Geographic information - 
Encoding 

ISO/TC 211 
members and 
secretariat 

15/8/2000    

1135 Report from the editing committee and 
disposition of comments received on N 
917: CD 19118.2 Geographic 
information - Encoding 

ISO/TC 
211/WG 
4/19118 Editing 
committee 

9/8/2001 
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ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19118 (ตอ) 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

1136 Final text of CD 19118 Geographic 
information - Encoding 

ISO/TC 
211/WG 
4/19118 Editing 
committee 

9/8/2001 20/9/2001  

1158 Further processing of ISO CD 19118, 
Geographic information - Encoding 

ISO/TC 211 
Secretariat 

21/9/2001   

1221 ISO 19118 and NWIP on GML - 
Resolution 191 

ISO/TC 211 
Chairman 

8/2/2002   

1316 Text for DIS 19118, Geographic 
information - Encoding, as sent to ISO 
Central Secretariat for issuing as Draft 
International Standard 

ISO/TC 211 
Secretariat 

26/8/2002   

1407 Result of voting on ISO/DIS 19118 
Geographic information - Encoding 

ISO Central 
Secretariat 

7/3/2003     

1579 Comments and observations of the 
secretariat on ISO/DIS 19118 
Geographic information - Encoding 

ISO/TC 211 
Secretariat 

27/2/2004 
  

1580 Text of 19118 Geographic information - 
Encoding, as sent to the ISO Central 
Secretariat for publication 

ISO/TC 211 
Secretariat 

27/2/2004     

1962 New Work Item proposal: Revision of 
ISO 19118:2005: Geographic 
information - Encoding 

ISO/TC 
211/WG 4 

17/3/2006 17/6/2006   

2039 Result of voting on document N 1962, 
New Work Item proposal: Revision of 
ISO 19118:2005: Geographic 
information - Encoding 

ISO/TC 211 
Secretariat 

28/6/2006 

  

2151 CD 19118, Geographic information - 
Encoding, revision of ISO 19118:2005 

ISO/TC 
211/WG 4 

25/1/2007 25/4/2007 2527 
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ตารางที่ 3-1 เอกสารที่เก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 19118 (ตอ) 

Doc.no Document title Source 
Document 

date 
Due date 

Replaced 
by 

2193 Notice of editing meeting CD 19118, 
Geographic information - Encoding, 
revision of ISO 19118:2005, 2007-05-
30, Rome, Italy (pending on the approval 
of document N 2151) 

ISO/TC 211 
Secretariat 

12/4/2007 30/4/2007  

2216 Summary of voting on document N 
2151, CD 19118, Geographic 
information - Encoding, revision of ISO 
19118:2005 

ISO/TC 211 
Secretariat 

3/5/2007   

2526 Report from the Editing Committee and 
resolution of comments received on 
document N 2151, CD 19118, 
Geographic information - Encoding 

ISO/TC 
211/19118 
Editing 
Committee 

12/9/2008    

2527 Text final CD 19118 for DIS, 
Geographic information - Encoding 

ISO/TC 
211/19118 
Editing 
Committee 

12/9/2008 24/10/2008  

2556 Response received on document N 2527, 
Text of final CD 19118, Geographic 
information - Encoding 

ISO/TC 211 
Secretariat 

29/10/2008   

2749 Final text of ISO/CD 19118, Geographic 
information - Encoding, as sent to the 
ISO Central Secretariat for issuing as 
Draft International Standard 

ISO/TC211 
Secretariat 

12/07/2009   

2751 Response to the comments received on 
document N 2527, Text of final CD 
19118, Geographic information - 
Encoding 

ISO/TC 
211/WG 4 
Convenor 

12/07/2009   

ที่มา : www.isotc211.org 
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 จากผลการรวบรวมขอมูลเบื้องตนและศึกษาขอมูลในเอกสารตางๆ ของมาตรฐานดาน 
Geographic information – Encoding และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํามาตรฐาน (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-1) พบวา มาตรฐานดาน Geographic information – Encoding จัดอยูในกลุมมาตรฐาน
ของคณะทํางานกลุมที่ 4 Geospatial services ไดเร่ิมมีการพัฒนามาตั้งแตป 1995 ภายใต
รหัสมาตรฐาน 15046-18 และในป 2000 มีการเปลี่ยนรหัสเปน 19118 มีการทํางานของคณะทํางาน
อยางตอเนื่อง จนประกาศเปนมาตรฐานระหวางประเทศในป 2005 ตอมาในป 2006 มีการพิจารณา
แกไขมาตรฐานใหมเปน Revision of ISO 19118:2005 : Geographic information – Encoding 
(19118 rev)  ซ่ึงในขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณารางมาตรฐานระหวางประเทศ (Draft 
International Standard : DIS) และตามแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการจะประกาศ Revision 
of ISO 19118:2005 : Geographic information – Encoding (19118 rev) เปนมาตรฐานไดในป 2010  
 จากขอมูลเบื้องตนของมาตรฐาน Geographic information – Encoding (ISO 19118) 
ดังกลาวขางตน ไดทําการศึกษาเอกสารมาตรฐานทั้ง ISO 19118:2005 อางอิงเอกสารมาตรฐานที่
ประกาศในป 2005 และ ISO 19118 rev อางอิงเอกสารหมายเลข N 2749 นอกจากนี้มาตรฐานทั้ง
สอง ยังมีการอางอิงไปยังมาตรฐานอื่นๆ ทั้งในกลุมมาตรฐาน ISO/TC211 - ISO 19100 เอง และ
มาตรฐานในกลุมอื่น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

เอกสารอางอิงมาตรฐาน ISO 19118:2005 
มาตรฐาน ISO 19118:2005 มีการอางอิงถึงมาตรฐานอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งมาตรฐาน

ของ ISO/TC211 ดานมาตรฐานขอมูลทางภูมิศาสตรเอง และมาตรฐาน ISO ดานอื่นๆ รวมไปถึง
มาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนเว็บไซด ดังแสดงในภาพที่ 3-1 
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ภาพที่ 3-1  แผนผงัแสดงความสัมพันธระหวาง ISO 19118:2005 และเอกสารที่เก่ียวของ 
 
 จากภาพที่ 3-1 แสดงความสัมพันธระหวาง ISO 19118:2005 และเอกสารที่เกี่ยวของ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 (1)  ISO/IEC 10646 Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character 
Set (UCS) 

 ISO/IEC 10646 เปนมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ISO พัฒนาขึ้นเพื่อเปน
มาตรฐานการเขารหัสสากล ที่จัดเตรียมมาตรฐานรวมกันสําหรับการเขารหัสของอักขระของภาษา
ตางๆ ในโลก มีการเผยแพรฉบับที่หนึ่งในป ค.ศ.1993 และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ลาสุดมีการ
เผยแพรมาตรฐาน ISO/IEC 10646:2003/Amd 5:2008  

 
 

ISO 19118:2005 Geographic 
information - Encoding 

ISO/IEC 10646 Information technology - 
Universal Multiple-Octet Coded Character 
Set (UCS) 

ISO 8601, Data elements and interchange 
formats - Information interchange - 
Representation of dates and times 

ISO/TS 19103:2005 Geographic information 
- Conceptual schema language 

ISO 19109:2005, Geographic information - 
Rules for application schema 

References 

Extensible Markup Language (XML) 1.0 
(Second Edition), W3C Recommendation 6 
October 2000 
XML Schema Part1: Structure, W3C 
Recommendation 2, May 2001 
XML Schema Part2: Datatypes, W3C 
Recommendation 2, May 2001 
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 (2) ISO 8601, Data elements and interchange formats - Information interchange - 
Representation of dates and times 

 ISO 8601 เปนมาตรฐานดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ที่ ISO พัฒนาขึ้นเพื่อเปนมาตรฐาน
สําหรับการแทนวันที่และเวลา โดยการเตรียมรูปแบบการแสดงขอมูล ซ่ึงชวยใหงายตอการอานและ
เขียนในระบบ การเปรียบเทียบและการเรียงขอมูล 
 (3)  ISO/TS 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language 
 มาตรฐาน ISO 19103 เตรียมกฎและแนวทางสําหรับการใชภาษาแบบแผนเชิงแนวคิด
ภายในมาตรฐาน ISO มาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร คัดเลือกภาษาแบบแผนเชิงแนวคิด Unified 
Modeling Language (UML) โดยเตรียมขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะของ UML สําหรับใชกับ
สารสนเทศภูมิศาสตร นอกจากนี้ยังเตรียมแนวทางวิธีการที่ UML ควรจะใชในการสรางมาตรฐาน
สารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองการบริการ 
 (4)  ISO 19109:2005, Geographic information - Rules for application schema 

 ISO 19109 เปนการเตรียมกฎสําหรับเคารางการใชงานที่แสดงวิธีการพัฒนาเคารางที่
ระบุวิธีการที่สวนตางๆ ของมาตรฐานนี้ควรเกี่ยวของในสวนของรายละเอียดขอบเขตการใชงาน 
การใชประโยชนของกฎทั่วไปสําหรับการดําเนินการนี้เปนการยินยอมเพื่อใหขอมูลและระบบ
สามารถแลกเปลี่ยนทั้งภายในและขามขอบเขตการใชงานที่ตางกัน 
 (5)  Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation 6 October 2000 

  Extensible Markup Language (XML) 1.0 เปนมาตรฐานของ XML ที่มีการพัฒนาขึ้นโดย 
W3C ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศที่ทํางานดานการพัฒนาเทคโนโลยีบนเว็บไซด และไดมีการพัฒนา
มาตรฐานตางๆ ขึ้น เพื่อใชในดานการพัฒนาเทคโนโลยีบนเว็บไซด XML 1.0 ที่กลาวถึงในมาตรฐาน 
ISO19118 นี้ อางถึง XML 1.0 (Second Edition) ซ่ึงประกาศใชเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543  
 (6)  XML Schema Part1: Structure, W3C Recommendation 2, May 2001 
 XML Schema Part1: Structure เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน XML ของ W3C ที่ระบุถึง 
XML Schema definition language ซ่ึงเสนอสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการอธิบายโครงสราง
และการบังคับเนื้อหาของเอกสาร XML 1.0 รวมถึงสวนของการใชประโยชนของ XML 
Namespace 
 (7)  XML Schema Part2: Datatypes, W3C Recommendation 2, May 2001 
 XML Schema: Datatypes เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน XML ของ W3C เปนสวนที่
สองของการระบุ XML Schema language ที่ระบุส่ิงอํานวยความสะดวกในการระบุประเภทขอมูล 
(datatypes) ที่มีการใชงานใน XML Schemas เชนเดียวกับในขอกําหนด XML อ่ืนๆ 
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เอกสารอางอิงมาตรฐาน ISO 19118 rev 
มาตรฐาน ISO 19118 rev ตามเอกสารหมายเลข N 2749 มีการอางอิงถึงมาตรฐานอื่นๆ ใน

สวนที่เกี่ยวของ ทั้งมาตรฐานของ ISO/TC211 ดานมาตรฐานขอมูลทางภูมิศาสตรเอง และมาตรฐาน 
ISO ดานอื่นๆ รวมไปถึงมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนเว็บไซด ที่แตกตางจาก ISO 19118:2005 
ดังแสดงในภาพที่ 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2  แผนผงัแสดงความสัมพันธระหวาง ISO 19118rev และเอกสารที่เก่ียวของ 
 
 จากภาพที่ 3-2 แสดงความสัมพันธระหวาง Revision of ISO 19118:2005 และเอกสารที่
เกี่ยวของ ซ่ึงมีรายละเอียด ไดแก 
 (1) ISO/IEC 10646:2003 Information technology - Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS) 

 มีความแตกตางจากการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19118:2005 คืออางอิงถึง
รายละเอียดมาตรฐาน ISO/IEC 10646:2003 ฉบับที่ประกาศใชงานในป ค.ศ. 2003  
 (2) ISO/TS 19103 Geographic information - Conceptual schema language 

  มีความแตกตางจากการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19118:2005 คืออางอิงถึง
รายละเอียดมาตรฐาน ISO/TS 19103 โดยไมระบุป คือจะอางอิงถึงมาตรฐานฉบับลาสุด 
 (3)  Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C Recommendation 

 มีความแตกตางจากการอางอิงถึงในมาตรฐาน ISO19118:2005 คืออางอิงถึง
รายละเอียด Extensible Markup Language (XML) 1.0 โดยไมระบุป คือจะอางอิงถึงมาตรฐานฉบับ
ลาสุด ซ่ึงในขณะทําการศึกษา เปน XML 1.0 (Fifth Edition) ประกาศใชงานเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2551 

Revision of ISO 19118:2005: 
Geographic information - Encoding 

ISO/IEC 10646:2003 Information 
technology - Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS) 

ISO 19103 Geographic information - 
Conceptual schema language 

Extensible Markup Language (XML) 1.0, 
W3C Recommendation 

References 
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3.2  มาตรฐาน ISO 19118:2005 
 การศึกษาเอกสารการจัดทํามาตรฐาน ISO 19118 จากการรวบรวมเอกสารเบื้องตน ได
ทําการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19118:2005 Geographic information - Encoding พบวา
โครงสรางของเนื้อหามาตรฐาน ประกอบดวยเนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานแบง
ออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
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จากการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO 19118:2005 ในแตละสวนมีรายละเอียดโดยยอ 

ดังตอไปนี้ (รายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐานฉบับเต็ม สามารถดูไดในภาคผนวก # รางมาตรฐาน 
ISO 19118 Geographic information - Encoding ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 
 
 

Annex A (informative)  XML based encoding rule 
 A.1 Introduction 
 A.2 General encoding requirements 
 A.3 Input data structure 
 A.4 Output data structure 
 A.5 Schema conversion rules 
 A.6 Instance conversion rules 
 A.7 Abstract test suite 
 A.8 Level 2 conformance 
Annex B (normative)  Abstract test suite 
 B.1 Introduction 
 B.2 Level 1 conformance -– General encoding requirements 
 B.3 Level 2 conformance -– Interface 
Annex C (informative)  Extensible Markup Language (XML) 
 C.1 Introduction 
 C.2 Extensible Markup Language 
Annex D (informative)  Character repertoire 
Annex E (informative)  Examples 
 E.1 Introduction 
 E.2 Standard types 
 E.3 Simple-Road-Map 
 E.4 Property-Building-Loan 
 E.5 Property-Building-Updating 
Bibliography 
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คํานําและบทนํา (Foreword and Introduction) 
 คํานํา มีการแนะนํา ISO (International Organization for Standardization) และกลาวถึง
บทบาทของคณะกรรมการวิชาการ (technical committee) กลุมสมาชิก (member body) และ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศโดยยอ  

บทนํา กลาวถึงมาตรฐานระหวางประเทศนี้วาเปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับการกําหนด 
กฎการเขารหัส ที่จะถูกใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร ภายในมาตรฐานระหวางประเทศ
ชุด ISO 19100 ซ่ึงกฎการเขารหัสใหสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกระบุดวยเคารางประยุกตที่ถูก
เขารหัสตามระบบที่มีโครงสรางขอมูลอยางเปนอิสระซึ่งเหมาะสมสําหรับการสงและการจัดเก็บ  
และกฎการเขารหัส เปนการระบุถึงประเภทของขอมูลที่ถูกเขารหัสและตรงตามหลักไวยากรณ รวม
ไปถึงโครงสรางและแผนการเขารหัสที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ ซ่ึงโครงสรางขอมูล
ผลลัพธอาจจะถูกจัดเก็บไวในสื่อดิจิทัลหรือถูกสงโดยใชโพรโทคอลดวยการอานและตีความดวย
คอมพิวเตอร แตอาจจะอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถอานเขาใจได 
 
1)  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้ระบุถึงขอกําหนดสําหรับกําหนดกฎการเขารหัส เพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร ภายในชุด ISO19100 ของมาตรฐานระหวางประเทศ มาตรฐาน
ระหวางประเทศนี้ระบุถึง 

-  ขอกําหนดสําหรับสรางกฎการเขารหัสตามพื้นฐานบน UML schemas 
-  ขอกําหนดสําหรับสรางการบริการการเขารหัส 
-  ความรูเกี่ยวกับ XML ตามพื้นฐานของกฎการเขารหัสสําหรับการแลกเปลี่ยนกลางของ

ขอมูลทางภูมิศาสตร 
มาตรฐานฉบับนี้ไมไดระบุรวมถึงสื่อดิจิทัล ไมไดทําการกําหนดบริการถายโอนหรือโพร

โทคอลถายโอน รวมทั้งไมไดระบุถึงการกําหนดรหัสใหกับภาพที่มีขนาดใหญ 
 
2)  การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
 ระดับการไดตามมาตรฐานสองระดับ คือส่ิงที่ถูกกําหนดสําหรับมาตรฐานระหวางประเทศนี้ 
ระดับการไดตามมาตรฐานสองระดับตามการกําหนดในชุดทดสอบนามธรรมในภาคผนวก B (ของ
เอกสารมาตรฐาน) 
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3)  รายการเอกสารอางอิง (Normative references) 
ตามรายการเอกสารที่ถูกอางอิงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประยุกตของเอกสารนี้ สําหรับการ

อางอิงวันที่ ใชเฉพาะฉบับพิมพที่เกี่ยวของที่ถูกอางถึง สําหรับการไมอางอิงวันที่ ใชฉบับพิมพลาสดุ
ที่เกี่ยวของของเอกสารที่อางอิง (รวมถึงฉบับแกไขตางๆ)  

ISO/IEC 10646, Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) 
ISO 8601, Data elements and interchange formats - Information interchange - 

Representation of dates and times 
ISO/TS 19103:2005 Geographic information - Conceptual schema language 
ISO 19109:2005, Geographic information - Rules for application schema 
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation 6 

October 2000 
XML Schema Part1: Structure, W3C Recommendation 2, May 2001 
XML Schema Part2: Datatypes, W3C Recommendation 2, May 2001 
 

4)  คําศัพท และการนิยาม (Terms and definitions) 
 ประกอบดวยรายการคําศัพท ที่ปรากฏในเอกสารมาตรฐานพรอมทั้งคํานิยาม คําศัพทสําคญั
ตางๆ ไดแก  

application schema 
character 
code 
conceptual model 
conceptual schema 
conceptual schema language 
conversion rule 
data 
data element 
data interchange 
data transfer 
data type 
dataset 
encoding 
encoding rule 
encoding service 
feature 

file 
geographic data 
geographic information 
identifier 
information 
instance model 
interface <UML> 
interoperability 
medium 
model 
schema 
schema model 
stereotype <UML> 
transfer protocol 
universe of discourse 
value domain 
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5)  สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviated terms) 
API  Application Programming Interface 
DTD  Document Type Definition 
ID  Identifier 
IDREF  An XML ID reference type 
OMG  Object Management Group 
UCS   Universal Multiple-Octet Coded Character Set  
UML   Unified Modelling language  
URI  Uniform Resource Identifier 
UTF   UCS Transfer Format  
UUID   Universally Unique Identifier  
XMI  XML Metadata Interchange 
XML   Extensible Markup Language  
XPointer XML Pointer language 
XSD  XML Schema Document 

 
6)  แนวคิดพื้นฐานและขอสมมุติ (Fundamental concepts and assumptions) 
 วัตถุประสงคของมาตรฐานระหวางประเทศชุด ISO 19100 คือสามารถทําใหเกิดการทํางาน
รวมกันระหวางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ตางกัน ความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวาง
ระบบที่แตกตางกันจะประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการที่จําเปนตองระบุไดแก ประการที่ 1 มี
การกําหนดความหมายของเนื้อหาและโครงสรางทางกายภาพของขอมูลทางดานภูมิศาสตร ที่
จะตองมีการกําหนดในเคารางประยุกต ประการที่ 2 คือมีการกําหนดระบบและโครงสรางขอมูลที่
ไมขึ้นกับ แพลตฟอรมที่สามารถแสดงถึงขอมูลที่ตรงกันตามเคารางประยุกตได 
 เนื้อหาสวนนี้ อธิบายแนวคิดสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูล เชน ขั้นตอนวิธีที่มีพื้นฐาน
อยูบนเคารางประยุกตสําหรับการเขารหัส การสง การรับ และการตีความขอมูลทางดานภูมิศาสตร 
มีสวนยอยที่อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยสรุป การแนะนําในสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูล
ที่เปนการตีความตามขอมูลทางภูมิศาสตร การอธิบายถึงสิ่งที่สําคัญของกฎการเขารหัสเพื่อสราง
โครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นกับระบบ การอธิบายสวนประกอบของโปรแกรมที่ถูกเรียกจาก การบริการ
เขารหัสเพื่อทํางานในสวนของกฎการเขารหัส และการอธิบายขั้นตอนวิธีสําหรับการสงและการรับ
ที่ถูกเรียกจากบริการโอนถาย 
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7)  รายการอักขระ (Character repertoire) 
 มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ไดนํามาตรฐานการกําหนดอักขระสากลมาใชงานตาม 
ISO/IEC 10646 โดย ISO/IEC 10646 ไดระบุรายการของอักขระที่เปนที่ยอมรับของสากลหรือที่
เรียกวา Universal Character Set (UCS) และระบุเคารางการเขารหัสอักขระ 
 เคารางการเขารหัสอักขระที่อาจจะถูกสนับสนุนโดยขอมูลโดยรวมตามสากลของมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับนี้มีดังนี้ 
 a)  ขนาดตัวแปรที่เปน 8-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-8 
 b)  ขนาดตัวแปรที่เปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-16 
 c)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-2 
 d)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 32-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-4 
  กฎการเขารหัสสากลตามที่มีการอางสิทธิ์ตามการไดตามมาตรฐานที่กลาวถึงในมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับนี้จะตองสนับสนุนตอเคารางการเขารหัสอักขระหนึ่งหรือมากกวา ภายใน
ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะแหงชาติและการทํางานของระบบ  ดังนั้น เคารางการเขารหัสอักขระ
อาจจะถูกนํามาใช เคารางการเขารหัสอักขระตามขนาดที่ถูกกําหนดมักจะถูกใชในการทําฐานขอมูล
และขนาดของตัวแปรมักจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 
8)  กฎการเขารหัส (Encoding rules) 

ในสวนนี้กําหนดขอกําหนดสําหรับการระบุกฎการเขารหัส มีการอธิบายถึงกฎการเปลี่ยน
สําหรับแปลงขอมูลจากโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนโครงสรางการสงออกขอมูล ซ่ึงใน เคา
รางจะตองมีการอธิบายทั้งโครงสรางการนําเขาขอมูลและสงออก สําหรับเคารางโครงสรางการ
นําเขาขอมูลถูกเรียกวาเคารางประยุกต 
 a)  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วไป  
  1)  เคารางประยุกตและภาษาเคาราง 
  2)  รายการอักขระและการสนับสนุนทางภาษาระหวางประเทศ 
  3)  การแลกเปลี่ยน metadata ที่จําเปน 
  4)  ชุดขอมูลและเคารางการระบุวัตถุ 
  5) กลไกการปรับใหเปนปจจุบันที่เปนไปได 
 b)  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
  1)  โครงสรางขอมูลถูกใชเพื่อเก็บขอมูลที่กําหนดโดยเคารางประยุกต ที่ถูกเรียกวา 
แบบแผนกรณีตัวอยาง 
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  2)  แบบแผนกรณีตัวอยางแบบใดที่เกี่ยวของกับเคารางประยุกต 
 
 c)  โครงสรางการสงออกขอมูลที่ถูกใชเรียกวารูปแบบการแลกเปลี่ยน  
 d)   กฎการเปลี่ยนถูกเรียกวาการแปลงเพื่อแปลงขอมูลใน แบบแผนกรณีตัวอยางไปยัง
รูปแบบการแลกเปลี่ยน  
  1)   กฎการเปลี่ยนสําหรับการเขารหัส 
  2)   กฎการเปลี่ยนสําหรับการถอดรหัสหากจําเปน 
 e)  ตัวอยางที่พอเพียงของขอมูลนามธรรม การประยุกตใชกฎการเปลี่ยนและขอมูลที่ถูก
เขารหัส  

 
9)  บริการการเขารหัส (Encoding service) 
 การบริการเขารหัส คือสวนประกอบโปรแกรมที่ใชทําการเขารหัสและจัดสวนประสานไป
ตามหนาที ่การบริการเขารหัสควรจะ 
 - จัดเตรียมสวนประสานตามหนาที่ผานขอกําหนดสวนประสานหนึ่งหรือมากกวา ที่
เปนไปตาม ISO 19119 

-  มีความสามารถที่จะเขารหัสและถอดรหัสขอมูลตามกฎการเปลี่ยนกรณีตัวอยาง 
 -  สามารถถอดรหัสขอมูลตามกฎการเปลี่ยนกรณีตัวอยาง 
 -  สามารถสรางเคารางโครงสรางขอมูลสงออกตามกฎการเปลี่ยนเคาราง 
 ภาพที่ 3-3 เปนตัวอยางของบริการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-3  ตัวอยางสวนประสานการบริการเขารหัสของ ISO 19118:2005 
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3.3  มาตรฐาน ISO 19118 rev 

การศึกษาเอกสารการจัดทํามาตรฐาน ISO 19118 จากการรวบรวมเอกสารเบื้องตน ได
ทําการศึกษาเอกสารมาตรฐาน Revision of ISO 19118:2005 : Geographic information – Encoding 
(19118 rev) ตามเอกสารหมายเลข N2749 พบวาโครงสรางของเนื้อหามาตรฐาน ประกอบดวย
เนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดของมาตรฐานแบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 

 
Foreword 
Introduction 
1 Scope 
2 Conformance 
 2.1 Introduction 
 2.2 Conformance classes related to encoding rules 
 2.3 Conformance classes related to encoding services 
3 Normative references 
4 Terms and definitions 
5 Symbols and abbreviated terms 
6 Fundamental concepts and assumptions 
 6.1 Concepts 
 6.2 Data interchange 
 6.3 Application schema 
 6.4 Encoding rule 
  6.4.1 Concept 
  6.4.2 Input data structure 
  6.4.3 Output data structure 
  6.4.4 Conversion rules 
 6.5 Encoding service 
 6.6 Transfer service 
7 Character repertoire 
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8 Generic instance model 
 8.1 Introduction 
 8.2 Relationship between UML and the instance model 
9 Encoding rules 
 9.1 Introduction 
 9.2 General encoding requirements 
  9.2.1 Application schema and schema language 
  9.2.2 Bit and byte ordering 
  9.2.3 Character repertoire and encoding 
  9.2.4 Exchange metadata 
  9.2.5 Transfer unit 
 9.3 Input data structure 
 9.4 Output data structure 
 9.5 Conversion rules 
 9.6 Examples 
10 Encoding service 
Annex A (normative)  XML based encoding rule 
Annex B (normative)  Abstract test suit 
 B.1 Test cases for an encoding rule 
  B.1.1 Documentation of conversion rules 
  B.1.2 Consistent instance and schema conversion rules 
  B.1.3 Bit and byte ordering 
  B.1.4 Character set and encoding 
  B.1.5 Identification convention 
  B.1.6 Encoding metadata 
 B.2 Test cases for instance conversion rules 
  B.2.1 Documentation of instance conversion 
  B.2.2 Completeness of instance conversion 
  B.2.3 Unambiguous instance conversion 
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 B.3 Test cases for schema conversion rules 
  B.3.1 Documentation of schema conversion 
  B.3.2 Completeness of schema conversion 
  B.3.3 Unambiguous instance conversion 
 B.4 Test cases for encoding service 
  B.4.1 Documentation of service interface 
  B.4.2 Reference to encoding rule 
  B.4.3 Implementation of specified encoding rule 
 B.5 Support of any application schema 
 B.6 Encoding data 
 B.7 Decoding data 
 B.8 Schema Generation 
Annex C (informative)  XML based encoding rule in use by communities 
 C.1 Introduction 
 C.2 General encoding requirements 
  C.2.1 Application schema 
  C.2.2 Exchange structure and exchange metadata 
  C.2.3 Character repertoire and language 
  C.2.4 Dataset and object identification 
  C.2.5 Update mechanism 
 C.3 Input data structure 
  C.3.1 Instance model 
  C.3.2 Relation between UML and the instance model 
  C.3.3 Example: Application schema and instance model 
 C.4 Output data structure  
  C.4.1 XML document 
  C.4.2 XML Schema (XSD) 
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 C.5 Schema conversion rules 
  C.5.1 XML Schema 
  C.5.2 Types 
  C.5.3 Property element declarations 
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ดังตอไปนี้ (รายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐานฉบับเต็ม สามารถดูไดที่ภาคผนวก # รางมาตรฐาน 
ISO 19118 Geographic information - Encoding ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

 
คํานําและบทนํา (Foreword and Introduction) 
 คํานํา มีการแนะนํา ISO (International Organization for Standardization) และกลาวถึง
บทบาทของคณะกรรมการวิชาการ (technical committee) กลุมสมาชิก (member body) และ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศโดยยอ และระบุวาฉบับลําดับที่สองนี้จะ
ยกเลิกและแทนที่ฉบับที่หนึ่ง (ISO 19118:2005) ซ่ึงมีการปรับปรุงทางเทคนิคใหม 
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บทนํา กลาวถึงมาตรฐานระหวางประเทศนี้วาเปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับการกําหนด 
กฎการเขารหัส ที่จะถูกใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร ภายในมาตรฐานระหวางประเทศ
ชุด ISO 19100 ซ่ึงกฎการเขารหัสใหสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกระบุดวยเคารางประยุกตที่ถูก
เขารหัสตามระบบที่มีโครงสรางขอมูลอยางเปนอิสระซึ่งเหมาะสมสําหรับการสงและการจัดเก็บ  
และกฎการเขารหัส เปนการระบุถึงประเภทของขอมูลที่ถูกเขารหัสและตรงตามหลักไวยกรณ รวม
ไปถึงโครงสรางและแผนการเขารหัสที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ ซ่ึงโครงสรางขอมูล
ผลลัพธอาจจะถูกจัดเก็บไวในสื่อดิจิทัลหรือถูกสงโดยใชโพรโทคอลดวยการอานและตีความดวย
คอมพิวเตอร แตอาจจะอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถอานเขาใจได 
 
1)  ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

มาตรฐานระหวางประเทศนี้ระบุถึงขอกําหนดสําหรับกําหนดกฎการเขารหัส เพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนของขอมูลที่เปนแบบเดียวกันกับชุดสารสนเทศภูมิศาสตรของมาตรฐานระหวางประเทศ 
มาตรฐานระหวางประเทศนี้ระบุถึง 

-  ขอกําหนดสําหรับสรางกฎการเขารหัสตามพื้นฐานบน UML schemas 
-  ขอกําหนดสําหรับสรางการบริการการเขารหัส 
-  ขอกําหนดสําหรับ XML ตามพื้นฐานของกฎการเขารหัสเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง

เปนกลาง 
มาตรฐานฉบับนี้ไมไดระบุรวมถึงสื่อดิจิทัล ไมไดทําการกําหนดบริการถายโอนหรือโพร

โทคอลถายโอน รวมทั้งไมไดระบุถึงการกําหนดรหัสใหกับภาพที่มีขนาดใหญ 
 
2)  การไดตามมาตรฐาน (Conformance) 
 กลุมการไดตามมาตรฐานสองชุดถูกกําหนดสําหรับมาตรฐานระหวางประเทศนี้ โดย
แบงเปน กลุมการไดตามมาตรฐานที่เกี่ยวของกับกฎการเขารหัส และกลุมการไดตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับการบริการเขารหัส 
 
3)  รายการเอกสารอางอิง (Normative references) 

ตามรายการเอกสารที่ถูกอางอิงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประยุกตของเอกสารนี้ สําหรับการ
อางอิงวันที่ ใชเฉพาะฉบับพิมพที่เกี่ยวของที่ถูกอางถึง สําหรับการไมอางอิงวันที่ ใชฉบับพิมพลาสดุ
ที่เกี่ยวของของเอกสารที่อางอิง (รวมถึงฉบับแกไขตางๆ)  
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ISO/IEC 10646:2003, Information technology — Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS) 

ISO/TS 19103: —1), Geographic information — Conceptual schema language 
ISO 19109:2005, Geographic information — Rules for application schema 
Extensible Markup Language (XML) 1.0 W3C Recommendation. Available at 

<http://www.w3.org/TR/REC-xml> 
 

4)  คําศัพท และการนิยาม (Terms and definitions) 
 ประกอบดวยรายการคําศัพท ที่ปรากฏในเอกสารมาตรฐานพรอมทั้งคํานิยาม คําศัพทสําคญั
ตางๆ ไดแก  

application schema 
character 
code 
conceptual model 
conceptual schema 
conceptual schema language 
conversion rule 
data 
data interchange 
data transfer 
data type 
dataset 
encoding 
encoding rule 
encoding service 
feature 
file 
 

geographic data 
geographic information 
identifier 
identification convention 
information 
instance model 
interface <UML> 
interoperability 
medium  
model 
schema 
schema model 
stereotype <UML> 
transfer protocol 
transfer unit 
universe of discourse 
value domain 
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5)  สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviated terms) 
DCE   Distributed Computing Environment  
DUID   Domain Unique Identifier  
GML   Geography Markup Language  
HTML   HyperText Markup Language  
MODIS  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  
POSC   Petroleum Open Standards Consortium  
RDF   Resource Dictionary Framework  
SGML   Standard Generalized Markup Language  
TIFF   Tagged Image file format  
UCS   Universal Multiple-Octet Coded Character Set  
UML   Unified Modelling language  
UTF   UCSTransfer Format  
UUID   Universally Unique Identifier  
XLINK   XML Linking Language  
XML   Extensible Markup Language  
XPATH  XML Path Language  
XSL   Extensible Stylesheet Language  
 

6)  แนวคิดพื้นฐานและขอสมมุติ (Fundamental concepts and assumptions) 
 วัตถุประสงคของมาตรฐานระหวางประเทศชุด ISO 19100 คือสามารถทําใหเกิดการทํางาน
รวมกันระหวางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ตางกัน ความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวาง
ระบบที่แตกตางกันจะประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการที่จําเปนตองระบุไดแก ประการที่ 1 มี
การกําหนดความหมายของเนื้อหาและโครงสรางทางกายภาพของขอมูลทางดานภูมิศาสตร ที่
จะตองมีการกําหนดในเคารางประยุกต ประการที่ 2 คือมีการกําหนดระบบและโครงสรางขอมูลที่
ไมขึ้นกับ แพลตฟอรมที่สามารถแสดงถึงขอมูลที่ตรงกันตามเคารางประยุกตได 
 แนวคิดสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูล เชน ขั้นตอนวิธีที่มีพื้นฐานอยูบนเคารางประยุกต
สําหรับการเขารหัส การสง การรับ และการตีความขอมูลทางดานภูมิศาสตร ซ่ึงไดมีการอธิบายไว
ในเนื้อหาสวนนี้ มีการอธิบายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยสรุป แนะนําในสวนของการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่เปนการตีความตามขอมูลทางภูมิศาสตร การอธิบายถึงสิ่งที่สําคัญของกฎการเขารหัสเพื่อ
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สรางโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นกับระบบ การอธิบายสวนประกอบของโปรแกรมที่ถูกเรียกจาก การ
บริการเขารหัสเพื่อทํางานในสวนของกฎการเขารหัส และการอธิบายขั้นตอนวิธีสําหรับการสงและ
การรับที่ถูกเรียกจากบริการโอนถาย 
 
7)  รายการอักขระ (Character repertoire) 
 มาตรฐานระหวางประเทศฉบับนี้ไดนํามาตรฐานการกําหนดอักขระสากลมาใชงานตาม 
ISO/IEC 10646 โดย ISO/IEC 10646 ไดระบุรายการของอักขระที่เปนที่ยอมรับของสากลหรือที่
เรียกวา Universal Character Set (UCS) และระบุเคารางการเขารหัสอักขระ 
 เคารางการเขารหัสอักขระที่อาจจะถูกสนับสนุนโดยขอมูลโดยรวมตามสากลของมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับนี้มีดังนี้ 
 a)  ขนาดตัวแปรที่เปน 8-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-8 
 b)  ขนาดตัวแปรที่เปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-16 
 c)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-2 
 d)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 32-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-4 
  กฎการเขารหัสสากลตามที่มีการอางสิทธิ์ตามการไดตามมาตรฐานที่กลาวถึงในมาตรฐาน
ระหวางประเทศฉบับนี้จะตองสนับสนุนตอเคารางการเขารหัสอักขระหนึ่งหรือมากกวา ภายใน
ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะแหงชาติและการทํางานของระบบ  ดังนั้น เคารางการเขารหัสอักขระ
อาจจะถูกนํามาใช เคารางการเขารหัสอักขระตามขนาดที่ถูกกําหนดมักจะถูกใชในการทําฐานขอมูล
และขนาดของตัวแปรมักจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 
8)  แบบจําลองกรณีตัวอยางทั่วไป (Generic instance model) 

แบบจําลองกรณีตัวอยางทั่วไปไดถูกกําหนดในหัวขอยอยนี้ แบบจําลองกรณีตัวอยางคือ
การแสดงขอมูลที่เหมาะสมทั่วไปเมื่อมีการพัฒนาบริการเขารหัสโดยแบบจําลองกรณีตัวอยางคือ
การแสดงขอมูลที่สามารถทําไดถูกอธิบายโดยเคารางประยุกตในแบบจําลองกรณีตัวอยาง UML ได
แสดงถึงเคารางประยุกตที่ระบุถึงโครงสรางขอมูล แบบจําลองกรณีตัวอยางประกอบไปดวยชุด
ขอมูล (IM_Dataset) ที่บรรจุลําดับของวัตถุ (IM_Object) โดยที่วัตถุประกอบดวยลําดับของ 
properties (IM_Property) properties ในสวนนี้อาจเปนลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธ สวน การ
ดําเนินการจะไมถูกระบุอยูใน แบบจําลองกรณีตัวอยางทั่วไป  แตละคุณสมบัติจะถูกเขารหัสตาม
ประเภทขอมูล 
 



 
 
ผลการศึกษามาตรฐาน 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

35 

9)  กฎการเขารหัส (Encoding rules) 
ขอกําหนดสําหรับการระบุกฎการเขารหัส ถูกกําหนดไวในสวนนี้ มีการอธิบายถึงการ

แปลงกฎเพื่อแปลงขอมูลจากโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนโครงสรางการสงออกขอมูล ซ่ึงใน 
เคารางจะตองมีการอธิบายทั้งโครงสรางการนําเขาขอมูลและสงออก สําหรับเคารางโครงสรางการ
นําเขาขอมูลถูกเรียกวาเคารางประยุกต 
 a)  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วไป  
  1)  เคารางประยุกตและภาษาเคาราง 
  2)  ลําดับของ bits ในแตละ byte และ bytes ที่อยูในคํา (ตามการใชประโยชน) 
  3)  รายการอักขระและการเขารหัส 
  4)  การแลกเปลี่ยน metadata ที่จําเปน 
  5)  ขอตกลงในการระบุเอกลักษณชุดขอมูลและวัตถุ 
 b)  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
  1)  โครงสรางขอมูลถูกใชเพื่อสงผานขอมูลที่กําหนดโดยเคารางประยุกตตามการ
บริการเขารหัส ถูกเรียกวา แบบแผนกรณีตัวอยาง 
  2)  แบบแผนกรณีตัวอยางแบบใดที่เกี่ยวของกับเคารางประยุกต 
 c)  โครงสรางการสงออกขอมูลที่ถูกใชเรียกวารูปแบบการแลกเปลี่ยน  
 d)   กฎการเปลี่ยนถูกเรียกวาการแปลงเพื่อแปลงขอมูลใน แบบแผนกรณีตัวอยางไปยัง
รูปแบบการแลกเปลี่ยน  
  1)   กฎการเปลี่ยนสําหรับการเขารหัส 
  2)   กฎการเปลี่ยนสําหรับการถอดรหัสหากจําเปน 
 e)  ตัวอยางที่พอเพียงของขอมูลนามธรรม การประยุกตใชกฎการเปลี่ยนและขอมูลที่ถูก
เขารหัส  
 
10)  บริการการเขารหัส (Encoding service) 
 การบริการเขารหัส คือสวนประกอบโปรแกรมที่ใชทําการเขารหัสและจัดสวนประสานไป
ตามหนาที่ 
 การบริการเขารหัสจะตองจัดเตรียมสวนประสานตามหนาที่ผานขอกําหนดสวนประสาน
หนึ่งหรือมากกวา 
 การบริการเขารหัสจะตองเตรียมการอยางหนึ่งหรือมากกวา ดังนี้ 
 -  สามารถเขารหัสขอมูลตามกฎการเปลี่ยนกรณีตัวอยาง 
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 -  สามารถถอดรหัสขอมูลตามกฎการเปลี่ยนกรณีตัวอยาง 
 -  สามารถสรางเคารางโครงสรางขอมูลสงออกตามกฎการเปลี่ยนเคาราง 
   
 หมายเหตุ  การบริการเขารหัสอาจจะจัดเตรียมเพียงความสามารถการเขารหัสหรือถอดรหัส
ภาพที่ 3-4 เปนตัวอยางของบริการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3-4  ตัวอยางสวนประสานการบริการเขารหัสของ ISO 19118rev 
 

จากผลการศึกษาขอแตกตางระหวางมาตรฐานทั้งสองในสวนของเนื้อหาขอกําหนดไมมี
อะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยในเอกสารมาตรฐาน ISO 19118rev มีการอธิบายในบางสวนเพิ่มเติม
เล็กนอย ในสวนของเอกสารอางอิง มีการเปลี่ยนแปลงการอางอิงไปยังมาตรฐาน XML ของ W3C 
จากเดิมในมาตรฐาน ISO 19118:2005 อางอิงไปยังเอกสารฉบับที่ 2 ที่ W3C ประกาศไว เปลี่ยนเปน
อางอิงไปยังเอกสารฉบับลาสุดที่ W3C ประกาศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาไป
คอนขางรวดเร็วมาตรฐานที่เกี่ยวของกับภาษา XML ตางๆ จึงมีการพัฒนาตามไปดวย ในการอางอิง
ถึงภาษา XML ที่มาตรฐานนํามาใช จึงตองปรับเปลี่ยนใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงไดทําการกําหนดเอกสารอางอิงของมาตรฐานใหม และนอกจากนี้ เอกสาร
มาตรฐานไดทําการยายสวนอธิบายเกี่ยวกับ Generic Instance Model จากภาคผนวก A.3.1 ของ
เอกสารมาตรฐาน ISO 19118:2005 มาไวในสวนที่ 8 ของ ISO 19118rev และเพิ่มคําอธิบาย
แบบจําลองกรณีตัวอยางใหชัดเจนขึ้นดังที่กําหนดในรายละเอียดเอกสารมาตรฐานฉบับเรียบเรียง
เปนภาษาไทยในสวนที่ 8  
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3.4 ตัวอยางการใชงาน Encoding 
 จากการสืบคนตัวอยางการใชงาน Encoding ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19118 พบ
ตัวอยางการนํามาตรฐานไปประยุกตใชงานของประเทศตางๆ ดังตอไปนี้ 

• Official Cadastral Information System (ALKIS) 

• Distributed Geographical Information Systems (DISGIS) 

• Joint Nordic Implementation Project 

• Japanese Standards for Geographic Information (JSGI) 
  

1)  Official Cadastral Information System (ALKIS) 
ระบบ ALKIS (Official Cadastral Information System) ของประเทศเยอรมันไดทํางาน

เกี่ยวกับแผนที่และขอมูลที่ดิน ซ่ึงมีการพัฒนาการทําแผนที่ภูมิประเทศและที่ดินในชวง 30 ป และ
ไดออกแบบระบบใหมเปน German digital cadastral information system ALK (Automated Real 
Estate Map) ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน ALKIS (Official Cadastral Information System) โดยไดมีการ
พัฒนาโครงสรางที่ผสมผสาน ALK และฐานขอมูลภูมิประเทศ  โดย ATKIS (Official 
Topographic-Cartographic Information System) ไดทําแผนที่ที่ดินและชื่อพื้นที่แบบผสมผสานใน
แบบจําลองหนึ่งซึ่งจะแยกปจจัยทางดานประวัติและเทคนิค 
 กลุมผูทํางานภายใตผูบริหารของเยอรมันไดพิจารณา ใหเร่ิมพัฒนา conceptual data model 
ใหมๆ ที่มีพื้นฐานอยูบนมาตรฐานระหวางประเทศดาน GIS ซ่ึงในเอกสารนี้จะระบุถึงหัวขอของ
ระบบ cadastral information system ที่เปนหัวขอของการประยุกตใชมาตรฐาน GIS และเนื้อหาจาก
รายงานครั้งแรก 
 การประยุกตใชชุดมาตรฐานสากล ISO/TC 211 ใน ALKIS ซ่ึงใน ALKIS จะประยุกตใช
ตามมาตรฐานฉบับราง (DIS) ดังนี้ 

- ISO 19101 Geographic information - Reference model 
- ISO 19103 Geographic information - Conceptual schema language 
- ISO 19105 Geographic information - Conformance and testing 
- ISO 19107 Geographic information - Spatial schema 
- ISO 19108 Geographic information - Temporal schema 
- ISO 19109 Geographic information - Rules for application schema 
- ISO 19110 Geographic information - Feature cataloguing methodology 
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- ISO 19113 Geographic information - Quality principles 
- ISO 19115 Geographic information - Metadata 
- ISO 19118 Geographic information - Encoding 

 ในเอกสารรายงานจะประกอบไปดวยรายละเอียด 3 สวนหลักดังที่แสดงในภาพที่ 3-5 ที่
แสดงใหเห็นถึงภาพโดยรวมของ ALKIS application schema ซ่ึงเปน packages จาก ISO ที่มีการ
ระบุถึง feature cataloguing  spatial schema  และกฎการเขารหัส 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-5 ALKIS application schema ในแบบจําลอง ISO 
 
 สําหรับการประยุกตใชกฎการเขารหัส ISO ใน ALKIS มีรายละเอียดดังนี้ 
 เปนการแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาทางดานเทคนิคของหนาจอการแลกเปลี่ยนขอมูลของ AdV 
(Uniform Data Base Interface - EDBS) ซ่ึงเปนสิ่งที่แตกตางกันเนื่องจากมาจากประเทศที่แตกตาง
กันในสหพันธรัฐของประเทศเยอรมนี แรกเริ่มผูใชขอมูลทั่วประเทศมีความตองการใชสวน
ประสานขอมูลที่เปนมาตรฐานเปนอยางมาก เนื่องจากการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเรื่องที่สับสนมาก 
เนื่องจากโครงสรางในประเทศเยอรมันเปนสหพันธรัฐ 
 นอกจากนั้น มาตรฐานของการนิยามการแลกเปลี่ยนขอมูลของสวนประสานขอมูล ถือวามี
ความสําคัญเปนอยางมาก ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนสําหรับการเขารหัสขอมลที่จะถูกกําหนด ผูใช
จะตองสามารถแปลขอมูลโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงและจะตองไมถูกพัฒนาจาก "exotic" โดย
หนาจอขอมูลมีการใชแนวคิดของโครงรางมาตรฐานที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซ่ึงวิธีนี้ผู
จําหนายสามารถอานไดอยางอิสระสามารถใชรับประกันได โดยแทจริงแลว AdV เปนไปตามวิธีนี้
และเปนพื้นฐานการนิยามหนาจอสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล (XML interface) ตามแนวคิดที่
เหมาะสมของ ISO 19118 "Encoding Rules" โดย AdV data interface ถูกเรียกวา NAS 
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(Normbasierte Austauschschnittstelle - Standard Based Data Interface) 
 ในหัวขอนี้เปนการอธิบายถึงสถานะและความยุงยากของการกําหนดหนาจอขอมูลที่มี
พื้นฐานอยูบน ISO 19118 ที่เปนมาตรฐานการเขารหัส ประกอบดวยขอกําหนดของหนาจอขอมูลที่
ถูกระบุไวดังนี้ 
 -  หลักเลี่ยงผลลัพธทางเทคนิคที่จะเกิดขึ้นบนเคารางประยุกต UML  
 -  โครงสรางของหนาจอขอมูลควรจะงายตอการปรับปรุงที่เปนไปไดตามการยอมรับของ
ผูใชงาน ALKIS 
 -  หนาจอขอมูลควรจะหลีกเลี่ยงความซับซอนที่ไมจําเปน ไมควรสรางสิ่งที่ไมจําเปนซึ่ง
เปนอุปสรรคของการใชขอมูลสารสนเทศในเยอรมัน 
 -  พิจารณาและทดสอบกฎการเขารหัสที่เปน instance เร่ิมตนกอนแสดงหนาจอขอมูล 
 -  รองขอปรับปรุงจากเครื่องที่จําเปนตองพิจารณา 
 แตก็มีปญหาที่ถูกระบุไวจากการใช ISO 19118 XML encoding rules ตามที่ NAS ไดระบุ
ไววาเอกสารมาตรฐานตางๆ ยังคงเปนฉบับรางและเปนการพัฒนาควบคูไปกับ OGC (Open GIS 
Consortium) บนมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนขอมูล หนาจอของ OGC มีการระบุอยูบนพื้นฐาน
ของ GML (Geographic Markup Language) รุน 2.0 ในการพัฒนาทั้งคูโดยรายละเอียดแลวไมเขากนั 
โดยสิ่งแรกที่ตองทําคือใหผสมผสานกันจึงจะถูกยอมรับ แตการผสมผสานที่สมบูรณที่เปนไปไดก็
ไมสามารถยอมรับไดในการแสดง ซ่ึงสามารถพูดสั้นๆ ไดวา GML 2.0 และ ISO 19118 encoding 
rules ไมสอดคลองกันตามที่ NAS ตองการ 
 มาตรฐานที่หายไปของ XML- schemas สําหรับมาตรฐานพื้นฐาน ISO 191XX ที่ตีพิมพใน 
UML เปนปญหาที่เพิ่มเขามาอีกอยาง โดยจะไมทราบเลยวาจะเขารหัสอยางไรในการระบุ UML 
อยางถูกตองโดยใช XML schema นิยามภาษาสําหรับสรางการระบุการสงผานขอมูล หาก schema 
เหลานี้ไมไดถูกระบุไวและคนทั่วไปสามารถใชงานไดและ ผูใชกลุมมาตรฐาน ISO จะตองมีการ
กําหนดกฎการเขารหัสดวยตัวเองซึ่งก็ทําใหความสามารถของความเปน interoperability หายไป 
 เมื่อพิจารณาสถานภาพของการระบุ GML ของ OGC ณ ขณะนี้ ก็มีปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ใช GML 2.0 แทนกฎการเขารหัส ISO เนื่องจากแทจริงแลวไมไดมีการอางอิงตามที่ระบุใน
มาตรฐาน ISO ตามที่ใหมา นอกจากนั้นคอมพิวเตอรก็ไมมีการปรับปรุงขอมูลและ topology ก็ไม
สนับสนุนตอขอมูลแบบ splines และ arcs  
 ดังนั้นจะทําอยางไรจึงจะไดวิธีการที่ดีตอการกําหนด data encoding rules Adv จึงใช ISO 
19118 Level 1 ใน ALKIS ซ่ึงหมายความวา ISO ยินยอมตามเอกสารของ "NAS encoding rules" 
แนวคิดเอกสารแผนที่นี้คือ ALKIS data model ตาม GML 2.0 encoding schema ดังภาพที่ 3-6 โดย 
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กฎการเขารหัส  NAS จะตองเปนการกําหนดในสิ่งที่เปนไปไดอยางงายและเปนไปตาม ISO 19118 
XML encoding rules  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-6  กฎการเขารหัส  NAS 
 
 2)  Distributed Geographical Information Systems (DISGIS)  
 ระบบ Distributed Geographical Information Systems หรือ DISGIS ประเทศเดนมารค มี
กรอบการทํางานที่ประยุกตมาตรฐาน ISO/TC211 ผานหลักการของ UML ไปยัง XML โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการสรางรูปแบบพื้นฐานสําหรับการทํางานระหวางระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร  
 แนวคดิของระบบเปนการพฒันาจากการทํางานรวมกนัของระบบแบบเดิม ดังภาพที่ 3-7 ที่
ไมสามารถสงผานขอมูลไปยังผูใชงานของระบบที่แตกตางกันได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-7 การทํางานของระบบเดิม 
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 การพัฒนาระบบใหมโดยประยุกตใชมาตรฐาน ISO/TC 211 จากกลุม ISO 19xxx ไดนํา
มาตรฐาน ISO 19103 Conceptual schema language และ ISO 19118 Encoding โดยการนําเอา
แบบจําลองกลางที่อธิบายโดย UML ตามกฎและแนวทางจากมาตรฐาน ISO 19103 แบบจําลอง
ดังกลาวจะสงตอไปยังการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML ตามมาตรฐาน ISO 19118 ดังภาพที่ 3-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8  แสดงแบบจําลองกลางไปสูการกําหนดเฉพาะในการเขารหัส 
 

ภาพที่ 3-8  แสดงใหเห็น ISO/TC211 ที่เร่ิมจากแบบจําลองกลาง ไปสูการเขารหัสบน
พื้นฐานของ XML และบริการของการนําไปใชงานสําหรับสภาพแวดลอมที่หลากหลาย 
 ISO 19118 Encoding ในระบบประกอบดวยกฎสําหรับวิธีที่จะสงผานจากแบบจําลอง
สวนกลาง UML ไปสูการแทนขอมูลใน XML โดยทางเลือกหลากหลายของรูปแบบ XML ที่ชวย
ใหสามารถสงขอมูลของแบบจําลองสวนกลางของ UML ได จะทําใหระบบสามารถสงผานขอมูล
ขามระบบไดดังภาพที่ 3-9 
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ภาพที่ 3-9 ระบบสนับสนนุการทํางานของสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย 
 
 3)  Joint Nordic Implementation Project  
 Joint Nordic Implementation Project เปนกรณีทดสอบการใชงานมาตรฐาน ISO/TC211 
ของ SINTEF Telecom and Informatics ประเทศนอรเวย เปาหมาย คือ การทดสอบการแลกเปลี่ยน
ระหวางสองระบบที่มีความแตกตางกัน โดยใชมาตรฐาน ISO/TC211 ระบบที่นํามาทดสอบถูกเลอืก
โดย Finnish Mapping Authority (ระบบ B) และ Norwegian Mapping Authority (ระบบ A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-10 ภาพรวมของกรณีทดสอบ 
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โดยระบบ B สามารถสงออกเอกสาร XML บนพื้นฐานขอกําหนดของ OpenGIS GML 
และมี application schema ช่ือ NLS Application Schema ซ่ึงระบุขอมูลลักษณะเฉพาะของมาตรฐาน
เชิงพื้นที่ คําสั่งทั้งสองสวนพัฒนาเพื่อใหสราง XML Schema/DTD ตามกฎการเขารหัส XML ที่
ระบุในมาตรฐาน ISO 19118 เอกสาร GML XML จากระบบ B ถูกแปลไปยังรูปแบบ XML ของ 
ISO ที่ใชงานคําสั่ง XSLT อ่ืน เอกสาร XML ของ ISO สมบูรณตาม XML schema และสามารถ
ดําเนินการตอโดย ระบบ A ผาน Java XML Data Binding (XDB) API  

ผลลัพธแสดงความเปนไปไดที่จะใชเครื่องมือซอฟตแวรที่สราง XML schema (หรือ DTD) 
อัตโนมัติ บนพื้นฐานของ application schema ที่แสดงใน UML ที่ใชในกฎการเขารหัส  XML  
 
 4)  Japanese Standards for Geographic Information (JSGI)  
 ในประเทศญี่ปุน สถาบัน Geographical Survey Institute และบริษัทตางๆ มีการรวมตัวกัน
เพื่อสรางและปรับปรุงมาตรฐานสําหรับขอมูลทางภูมิศาสตร Japanese Standards for Geographic 
Information ที่ตรงตามมาตรฐานในกลุม ISO19100 งานวิจัยนี้มีการนํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสรางและแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงพื้นที่ ดังตอไปนี้ 

- ISO 19107 Spatial schema 
- ISO 19108 Temporal schema 
- ISO 19109 Rules for application schema 
- ISO 19110 Feature cataloguing methodology 
- ISO 19111 Spatial referencing by coordinates 
- ISO 19112 Spatial referencing by geographic identifiers 
- ISO 19113 Quality principles 
- ISO 19114 Quality evaluation procedures 
- ISO 19115 Metadata 
- ISO 19117 Portrayal 
- ISO 19118 Encoding 

 ภาพรวมของการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงพื้นที่ดังภาพที่ 3-11 
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ภาพที่ 3-11 ภาพรวมของการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลของ JSGI 
 
 ในการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงพื้นที่ เคารางประยุกตสําหรับขอมูลเชิงพื้นที่ถูก
ออกแบบตามรูปแบบขอมูล XML บนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 19118 ที่ถูกสรางและใชในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
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บทที่ 4 
สรุปผลการประชุม 

 
 ในการดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic 
information – Encoding ไดกําหนดใหมีการจัดการประชุมเพื่อเผยแพรและสรางความรูความเขาใจ
ในมาตรฐาน Geographic information – Encoding เบื้องตนใหแกผูเขารวมประชุม อีกทั้งเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ โดยไดกําหนดการจัดประชุม 2 คร้ัง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
4.1   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการจัดทํา
เนื้อหามาตรฐานฉบับภาษาไทยเพื่อความเขาใจในมาตรฐาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําราง
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 
กรกฎาคม 2552 ณ หองรวยเพชร  โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสรุปผลการ
ประชุมตามเอกสารหนาถัดไป 
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4.1.1 เอกสารโครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ 

 
การประชุมเชงิปฏบิัติการ 

โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information – Encoding” 

วันพฤหัสบดท่ีี 30 กรกฎาคม 2552  
ณ หองรวยเพชร  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร  

 

หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ไดรับการ
ตอบสนองจากกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพ
การพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากล 
ในประเทศไทย  โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการ
มหาชน) พบวากลุมของผูใชมีการรับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ
มากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐานที่มีความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน 
Metadata, Data Quality, Coordinate System และ Data Dictionary นอกจากนี้ยังพบวา
ก ลุ ม ขอ งม าต รฐ านที ่เ ป น อ ุปส ร รค ในก า ร ใช ง านม ากที ่ส ุด ไ ด แ ก  ม าต รฐ านด า น 
Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานที่เปนกรอบ
พื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ  การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานระบบ
ภูม ิสารสนเทศที ่ผ านมา  มีมาตรฐานที ่ได ดํา เน ินการศึกษาแลว เสร ็จ  อาทิ ISO19115: 
Metadata, ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure 
นอกจากนี ้ย ังมีมาตรฐานอีกจํานวนหนึ ่งที ่อยู ในขั ้นตอนการศึกษาและเตรียมการเสนอ
เพื่อใหมีการพิจารณาประกาศเปนมาตรฐานของประเทศ 

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ  2551  
ส ท อ ภ .  ใ ห ค ว า ม สํ า ค ัญ ก ับ ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ พ ัฒ น า ม า ต ร ฐ า น ท า ง ด า น 
Infrastructure/Framework ซึ่งเปนมาตรฐานในกลุมที่เปนพื้นฐานของมาตรฐานอื่นๆ เพื่อ
การแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงานมาตรฐาน  โดยการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
ตามแนวทางสากล หรือ ISO/TC211 ซึ่งจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งสราง
ความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบพื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่นๆ 
และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะ
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สงผลใหการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยมีความ
คืบหนาไดเร็วขึ้น 

สํานักงานพัฒนา เทคโนโลย ีอวกาศและภูม ิสารสนเทศ  (สทอภ . )  ดํา เน ินงาน
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่มีการ
เร ียนการสอนเกี ่ยวกับระบบภูม ิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของ
มาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ  ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่เกี ่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ  ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  เพื ่อสรุปผลการศึกษาและจัดทํา เปนคู มือมาตรฐานฉบับ
ภาษาไทย  และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน  โดยใหมี
รายละเอียดของเอกสารที ่สามารถใหความรู ความเขาใจแกผู เขาอบรมในหลักการและ
เนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได  
 
วัตถุประสงคของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 
 2. เพื่อนําเสนอผลการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน 
Encoding และมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 3.  เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 4. เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทย 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษา
เพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information - Encoding”  
 
ระยะเวลา 
 1 วัน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 
 
สถานที่ 
 ณ หองรวยเพชร  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร 
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เนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. ความเปนมาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information - Encoding” 
 2.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขารหัส (Encoding) และภาษา XML 
 3.  รายละเอียดการศึกษา  รวบรวม  และวิ เคราะหขอมูลมาตรฐาน  Geographic 
information – Encoding (ISO 19118) มาตรฐานที่เกี่ยวของ และตัวอยางการประยุกตใชงาน 
 4.  รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 
 
งบประมาณ 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) รวมกับ 
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กําหนดการ 
การประชุมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง “การจัดทําราง 

มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding” 
วันพฤหัสบดท่ีี 30 กรกฎาคม 2552  

ณ หองรวยเพชร  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร  
 
กําหนดการ  กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปดการประชุม 
   กลาวรายงาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร หัวหนาโครงการ 
   กลาวเปด โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
   (องคการมหาชน) 

09.15 – 09.45 น. นําเสนอความเปนมาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
   “Geographic information - Encoding” 
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร 

09.45 – 10.30 น. นําเสนอขอมูลเบื้องตนของการเขารหัส (Encoding) และภาษา XML  
   โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. นําเสนอรายละเอียดการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน  
   Geographic information – Encoding (ISO 19118) 
   โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น.  นําเสนอมาตรฐาน XML ของ W3C ท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO19118  

   โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13.30 – 14.30 น. นําเสนอตัวอยางการนํามาตรฐาน ISO 19118 ไปประยุกตใชงาน  
   โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 15.30 น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุป และปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  โดย คณะผูวิจยั จาก ศูนยภูมภิาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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4.1.2  รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 งานประชุม เชิ งปฏิบัติการได เชิญ  ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information - Encoding” จํานวน 60 หนวยงาน มีผูเขารวมทั้งสิ้น 41 คน ดังรายชื่อ
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-1 รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 ดร.แกว นวลฉว ี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

2 ดร.ธงชัย จารุพพัฒน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

3 อนุสรณ ขันอาษา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

4 กฤษกร อุยนิรันดรกุล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

5 ฐิตวดี สุวัจนานนท สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

6 อุษาวดี ผากุหลาบแดง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

7 ธนาภา วงศเจริญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

8 ชลธิชา  จิตรไพบูลย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

9 อมรชัย ประกอบยา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

10 สุมาลี เที่ยงพรอม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

11 ธณัฐพรรณ ลือสวัสดิ์ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

12 ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

13 ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ ์ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

14 แสงดาว นพพิทักษ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

15 ภัทรพร พิมดี ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

16 ศันสนีย มณีโชติ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

17 อธิรัช ราชเจริญ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

18 พิศาล ขยันสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

19 อนุชิต รัตนสุวรรณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

20 สุภกร ศรีตุลานนท การไฟฟาสวนภูมิภาค แผนกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา 

21 ดร.สัญญา สราภิรมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 สุพรรณี ปลัดศรีชวย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

23 สุกานดา จารุเวฬ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

24 รุจิวัลย ธีรธนพฤทธิ์ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

25 พรศิริ สินสวัสดิ์ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ 

26 บุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 

27 ธนจักร ริจิรวนิช  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 

28 โชคชัย เลิศเกียรติวงศ ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม 

29 กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

30 จิรชาติ โพธิ์อุบล ส.ป.ก. 

31 มณฑล สุริยาประสิทธิ์ สํานักเทคโนโลยีสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

32 อนุชิต คนแคลว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

33 ปรเมศร อมาตยกุล สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

34 สุภาพร เจริญกาณจนไพศาล สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

35 ชัยรัตน อรามศรี องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

36 พิจารณ ทองรัตน องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

37 มัลลิกา วัฒนะ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

38 ศรันยนพ อินทเสน กรมพัฒนาที่ดิน 

39 รศ.ดร.วิชัย ศรีคํา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

40 ประสงค ปทีปเพิ่มพงศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

41 ชาลิณี พลชํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.1.3  ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทะเบียนหนางาน 
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ดร.แกว นวลฉวี ที่ปรึกษาดานมาตรฐาน  
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) กลาวเปดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอความเปนมาของโครงการ  

โดย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร หัวหนาโครงการ 
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ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอขอมูลเบื้องตนของการเขารหัสและภาษา XML  
โดย นางสาวศโิรรัตน มงคลสวัสดิ์ 
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การนําเสนอรายละเอียดการศึกษามาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
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4.1.4  สรุปผล 
ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูเขารวมประชุมไดเสนอความคิดเห็นในสวนของการ

จัดการฝกอบรมที่เปนสวนของการเผยแพรรายละเอียดของมาตรฐานที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง ซ่ึง
ไดมีการวางแผนใหมาตรฐานที่มีการทําการศึกษาทุกเรื่องกําหนดกรอบเนื้อหาของการจัดการ
ฝกอบรม หากมีบางสวนของมาตรฐานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานอื่นๆ ควรมีการจัดกลุมของเนื้อหา
การฝกอบรมที่เปนความรูเบื้องตนที่มีการกลาวถึงในทุกมาตรฐาน เพื่อความไมซํ้าซอนกันของ
เนื้อหาการฝกอบรม โดยอาจใหหนวยงานกลางเปนผูรวบรวมเนื้อหาของแตละมาตรฐาน จัดเปน
หลักสูตรพื้นฐานสําหรับแตละกลุมมาตรฐาน กอนการอบรมเนื้อหาของแตละสวนมาตรฐานตอไป 

 

4.2   การจัดสัมมนา  
การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา เร่ือง “การจัดทําราง
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding” เมื่อวันศุกรที่ 25 กันยายน 
2552 ณ หองบอลรูม ซี  โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสรุปผลการประชุม
ตามเอกสารหนาถัดไป 
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4.2.1 เอกสารโครงการประชมุสัมมนา 
การประชุมสมัมนา 

โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information – Encoding” 

วันศุกรท่ี 25  กันยายน  2552 
ณ บอลรูม ซี  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร 

 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ไดรับการ
ตอบสนองจากกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศเปนอยางมาก จากการสํารวจสถานภาพ
การพัฒนาและการนํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศไปใชในระดับประเทศและระดับสากล 
ในประเทศไทย  โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการ
มหาชน) พบวากลุมของผูใชมีการรับรูถึงความตองการในมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ
มากถึงรอยละ 80 โดยกลุมของมาตรฐานที่มีความสําคัญในอันดับตน ไดแก มาตรฐานดาน 
Metadata, Data Quality, Coordinate System และ Data Dictionary นอกจากนี้ยังพบวา
ก ลุ ม ขอ งม าต รฐ านที ่เ ป น อ ุปส ร รค ในก า ร ใช ง านม ากที ่ส ุด ไ ด แ ก  ม าต รฐ านด า น 
Infrastructure/Framework หรือมาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานที่เปนกรอบ
พื้นฐานของการพัฒนามาตรฐานในเรื่องอื่นๆ  การดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานระบบ
ภูม ิสารสนเทศที ่ผ านมา  มีมาตรฐานที ่ได ดํา เน ินการศึกษาแลว เสร ็จ  อาทิ ISO19115: 
Metadata, ISO19113: Quality principles, ISO19114: Quality evaluation procedure 
นอกจากนี ้ย ังมีมาตรฐานอีกจํานวนหนึ ่งที ่อยู ในขั ้นตอนการศึกษาและเตรียมการเสนอ
เพื่อใหมีการพิจารณาประกาศเปนมาตรฐานของประเทศ 

ในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2551  สทอภ. ให
ความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางดาน Infrastructure/Framework ซ่ึงเปนมาตรฐานในกลุมที่
เปนพื้นฐานของมาตรฐานอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชงานมาตรฐาน โดยการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล หรือ ISO/TC211 ซ่ึงจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้ง
สรางความเขาใจในหลักการของมาตรฐานกลุมที่เปนกรอบพื้นฐานของมาตรฐานในเรื่องอื่น  ๆและเพื่อเปน
การสงเสริมใหมีการนําเอามาตรฐานตางๆ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะสงผลใหการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยมีความคืบหนาไดเร็วข้ึน  

สํานักงานพัฒนา เทคโนโลย ีอวกาศและภูม ิสารสนเทศ  (สทอภ . )  ดํา เน ินงาน
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โครงการพัฒนามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่มีการ
เร ียนการสอนเกี ่ยวกับระบบภูม ิสารสนเทศทําการศึกษามาตรฐานตามแนวทางของ
มาตรฐานสากลคือ ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ  ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลที่เกี ่ยวของกับมาตรฐานนั้นๆ  ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  เพื ่อสรุปผลการศึกษาและจัดทํา เปนคู มือมาตรฐานฉบับ
ภาษาไทย  และหลักสูตรสําหรับการอบรมในระดับผูปฏิบัติและผูใชมาตรฐาน  โดยใหมี
รายละเอียดของเอกสารที ่สามารถใหความรู ความเขาใจแกผู เขาอบรมในหลักการและ
เนื้อหา จนสามารถนํามาตรฐานที่เกี่ยวของไปใชงานได  
 มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding เปนมาตรฐานในกลุม
ของ Encoding standards เปนมาตรฐานที่ระบุถึงการสรางกฎการเขารหัสโดยมีพื้นฐานบนเคาราง
ยูเอ็มแอล (UML Schema) โดยกฎการเขารหัสมุงเนนใหขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร สามารถ
ถูกกําหนดเปนรหัสขอมูลไปยังระบบโครงสรางขอมูลที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
จัดเก็บขอมูลได กฎการเขารหัสในมาตรฐานนี้เปนกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML ซ่ึงเปนการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล 
 2. เพื่อนําเสนอผลการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานดาน 
Encoding และมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
 3.  เพื่อเผยแพรและผลักดันการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย 
 4. เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน และกรอบการจัดทําเนื้อหา
มาตรฐานฉบับภาษาไทย 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษา
เพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information - Encoding”  
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ระยะเวลา 
 1 วัน วันศุกรที่ 25  กันยายน  2552   
 
สถานที่ 
 ณ หองบอลรูม ซี โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร 
 
เนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1. ความเปนมาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information - Encoding” 
 2.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขารหัส (Encoding) และภาษา XML 
 3.  รายละเอียดการศึกษา  รวบรวม  และวิ เคราะหขอมูลมาตรฐาน  Geographic 
information – Encoding (ISO 19118) มาตรฐานที่เกี่ยวของ และตัวอยางการประยุกตใชงาน 
 4.  รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 
งบประมาณ 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน) รวมกับ 
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กําหนดการ 
การประชุมสมัมนา เร่ือง “การนําเสนอผลงานการศึกษาเพื่อจัดทําราง 
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding” 

วันศุกรท่ี 25  กันยายน  2552    
ณ หองบอลรูม ซี  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร  

 
กําหนดการ   กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปดการประชุม 
    กลาวรายงาน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร หัวหนาโครงการ 
    กลาวเปด โดย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
    (องคการมหาชน) 
09.15 – 09.45 น. นําเสนอความเปนมาของโครงการศึกษาเพื่ อจัดทํ าร างมาตรฐาน 

ระบบภูมิสารสนเทศ “Geographic information - Encoding” 
    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร 
09.45 – 10.30 น.  นําเสนอขอมูลเบื้องตนของการเขารหัส (Encoding) และภาษา XML  
    โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  นําเสนอรายละเอียดการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลมาตรฐาน  
    Geographic information – Encoding (ISO 19118) 
    โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.  นําเสนอมาตรฐาน XML ของ W3C ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO19118  
    โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน 
13.30 – 14.30 น.  นําเสนอตัวอยางการนํามาตรฐาน ISO 19118 ไปประยกุตใชงาน  
    โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง  
14.45 – 15.30 น.  รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุป และปดการประชุมสัมมนา 
    โดย คณะผูวิจัย จาก ศูนยภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน 
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4.2.2  รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 งานประชุม เชิ งปฏิบัติการได เชิญ  ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
“Geographic information - Encoding” จํานวน 150 หนวยงาน มีผูเขารวมทั้งสิ้น 104 คน ดังรายชื่อ
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-2 รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา คร้ังท่ี 2 
ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 ดร.ธงชัย จารุพพัฒน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

2 ดร.แกว นวลฉว ี สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

3 เชาวลิต ศิลปทอง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

4 อนุสรณ ขันอาษา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

5 ทวีศิลป อุคหปญญากุล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

6 สิริพร กมลธรรม  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

7 ฐิตวดี สุวัจนานนท สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

8 อุษาวดี ผากุหลาบแดง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

9 ธนาภา วงศเจริญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

10 สุมาลี เที่ยงพรอม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

11 ชลธิชา จิตรไพบูลย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

12 ธีรยุทธ พยายาม  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

13 ธีรกานต ชัยคงทอง  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

14 กานดาศรี ลิมปาคม  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

15 คติวิช กันธา  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

16 อิทธิพล ฝาเงิน  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

17 สรรควิทย เอียบฉุน  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

18 ไชยพันธุ ภูมิรัตน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

19 ทักษพร สังขศิริ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

20 พูนทิพย ศิริกุลชยานนท สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 



 
 
สรุปผลการประชุม 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

62 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

21 ณัฐกานต ขําปญญา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

22 ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

23 ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

24 แสงดาว นพพิทักษ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

25 อธิรัช ราชเจริญ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

26 เอกรัฐ สีขาว ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

27 วัฒนา พรหมา ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

28 อาทิตยา มะลิทอง ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

29 อินทิรา เมษะมัต กรมการปกครอง 

30 ทัตธนภรณ คําศรี กรมชลประทาน 

31 วิภาพร วรสาร กรมชลประทาน 

32 สมภพ วงศสมศักดิ ์ กรมทรัพยากรธรณี 

33 นวพร พูลพิพัฒน กรมทรัพยากรน้ํา 

34 บุญเลิศ พฤกษสุกิจ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

35 บุญชัย หาญมงคลพิพัฒน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

36 ศุปกิจ สกลเสาวภาคร กรมที่ดิน 

37 ศรีศักดิ์ พุมพวง กรมปาไม 

38 รอยตรี นภดล แกวมา กรมแผนที่ทหาร 

39 ราชวัลย กันภัย กรมพัฒนาที่ดิน 

40 ปาริยาตร ซาลิมี  กรมโยธาธการและผังเมือง  

41 สุดสงวน ไพยรัตน กรมสงเสริมการเกษตร 

42 อุบล มุสิกวัตร  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

43 จีรศักดิ์  นิลอุบล กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

44 นฤมล นุชนารถ กรมสรรพากร 

45 ธนาภรณ ไตรกิตยานุกูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

46 อนุชิต รัตนสุวรรณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

47 สมใจ ธาระพุฒ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  
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48 ไมตรี พุทชวงษ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

49 อิสิวัฒน บัณฑราภิวัฒน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

50 จตุพร นนทศิริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

51 ฤทัยรัตน มั่งศิลป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

52 ดลวัช จงมหาศกุลชัย กระทรวงศึกษาธิการ 

53 อนิรุท สวางมั่น กระทรวงสาธารณสุข 

54 เบญญานีย โพธิ์นฤมิตปรีชา กระทรวงสาธารณสุข 

55 สมใจ ยิ้มวิไล กระทรวงสาธารณสุข 

56 นาวาตรีสมาน ไดรายรัมย กองทัพเรือ 

57 นาวาตรีบุญเรือง ศรีกันตา กองทัพเรือ 

58 สุชาดา ศิโรรังษี การเคหะแหงชาติ  

59 เขตรัตน แจมเลิศ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

60 โสภณ สีหราช การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

61 สุธิรัตน ลี้ศัตรูพาย การนิคมอุตสาหรรมแหงประเทศไทย 

62 จุฑามาศ เจริญพานิช การนิคมอุตสาหรรมแหงประเทศไทย 

63 กัลยา ศรีมวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 

64 สุภกร ศรีตุลานนท การไฟฟาสวนภูมิภาค 

65 พชระนันท ภูชงครัตน การไฟฟาสวนภูมิภาค 

66 ณัฐวัฒน หรรษาพิพัฒน การไฟฟาสวนภูมิภาค 

67 บุศรา อินทรเชียรศิริ การรถไฟแหงประเทศไทย 

68 ไพศาล ทรัพยรุงโรจน การรถไฟแหงประเทศไทย 

69 มนัส นิ่มนวล สํานักการจราจรและขนสง 

70 จันทรฉาย ฟองอินทร สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

71 อนุชิต คนแคลว สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

72 ชัยวัฒน ไชยคุปต สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

73 นฤมล พันธุมาดี สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

74 ทิพยวรรณ ยงศิริวิทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข 
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75 วันทนีย  แจดเอี่ยม สํานักงานสถิติแหงชาติ 

76 พรศิริ สินสวัสดิ ์ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

77 ลัคนา มงคลวีราพนัธ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

78 สุภาพรรณ วิวัฒนะ สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

79 ธนกร  ทองด ี องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

80 ณัฐสุพล เติมพงศพันธ 
องคการอุตสหากรรมปาไม  
(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคเหนือบน) 

81 พิจารณ ทองรัตน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

82 เอกชัย ธีวิทยานนท กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

83 อริรุท สวางมั่น กรมอนามัย 

84 ชํานาญ ดาษาวงศ สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน 

85 นริศรา ดอนพันพล กรมทางหลวงชนบท 

86 กุลบุตร ลีลานันทโว ศทท สป ศธ. 

87 ปาริชาติ ทองชวรุกข ศทก สป  

88 สุวิชชา วงศไสสาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

89 ภูมิรัตน จปกลศึก กรมศิลปากร 

90 เฉลิมพร ทวงท ี กรมทางหลวงชนบท 

91 ยุทธพล พิชัยณรงค กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

92 ประสงค ปทีปเพิ่มพงศ บริษัท i-bitz company limited 

93 ชาลิณี พลชํานาญ บริษัท i-bitz company limited 

94 ธนนันต ดีวิจารณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

95 อิสรพงศ พุดสีเสน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

96 อานัติ  จักรแกว บริษัทนูแมพ 

97 ชอลัดดา สุมานัส บริษัทอัลทิเมทโพซิซั่นนิ่งจํากัด 

98 วิชชุดา กวางวิเศษ บริษัทอีเอสอารไอ(ประเทศไทย)จํากัด 

99 จอมขวัญ นันทจิจากรชัย บริษัทอีเอสอารไอ(ประเทศไทย)จํากัด 

100 สมโภชน โพธิ์เย็น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศอวกาศ กลาโหม 
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101 นิติยาภรณ ณ นคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

102 สุกานดา จารุเวฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

103 สุพรรณี ปลัดศรีชวย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

104 สมคเน แผลงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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4.2.3  ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทะเบียนหนางาน 
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ดร.ธงชัย จารพุพัฒน ที่ปรึกษา  
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) กลาวเปดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอความเปนมาของโครงการ โดย ดร.รัศมี สุวรรณวีระกําธร หัวหนาโครงการ 
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ผูเขารวมการประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอขอมูลเบื้องตนของการเขารหัสและภาษา XML  
โดย นางสาวศโิรรัตน มงคลสวัสดิ์ 
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การนําเสนอรายละเอียดการศึกษามาตรฐาน 
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การซักถาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
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4.2.4  สรุปผล 
จากการจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอคิดเห็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ สามารถสรุปผลจากการที่ผูเขารวมประชุมซักถามและ
เสนอความคิดเห็น ไดวามาตรฐานการเขารหัสเปนมาตรฐานที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับกลุม
ผูพัฒนา แตถึงแมวาไมเกี่ยวของสําหรับผูใชงานภูมิสารสนเทศโดยตรง แตตัวมาตรฐานเองมีการ
อางอิงไปยังมาตรฐานตัวอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการใชงานขอมูลรวมกันในอนาคต จึงควรใหมีการ
นําเอามาตรฐานการเขารหัสมาใชงาน เพื่อใหเปนฐานสําหรับการเตรียมการเขารหัสสําหรับขอมูล
เฉพาะดานตอไป  
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บทที่ 5 
หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการเขารหัส 

 
 การศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding 
มีการกําหนดการวางกรอบเนื้อหาการจัดฝกอบรมสําหรับการดําเนินการเผยแพรมาตรฐานตอไป ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

5.1  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานการเขารหัส 
มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – Encoding เปนมาตรฐานในการ

กําหนดการเขารหัส เพื่อจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการแลกเปลี่ยนขอมูลมาประยุกตใช ในการทํา
ความเขาใจมาตรฐานนี้ นอกจากรายละเอียดของมาตรฐานแลว การศึกษามาตรฐานหรือนําไป
ประยุกตใชงาน จึงควรมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานอีกดวย 
ในการเผยแพรมาตรฐานในรูปแบบการฝกอบรม เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน 
ไดกําหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1  ความรูเบื้องตน UML และ XML 
 สวนที่ 2  รายละเอียดของมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 สวนที่ 3  การประยุกตใชมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 สวนที่ 4  มาตรฐานที่มีการอางอิงถึงมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 
สวนที่ 1  ความรูเบื้องตน UML และ XML 
 สวนแรกนี้จะกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Unified Modeling Language หรือ UML ซ่ึง
จะเปนเรื่องที่ปรากฏอยูในมาตรฐาน และยังเปนแบบจําลองที่ชวยในการอางอิงระหวางมาตรฐาน
อีกดวย เพื่อที่จะใหเขาใจการใช UML ในมาตรฐาน จะตองทราบความหมายของสัญกรณ 
(Notation) โดยเฉพาะในเรื่องของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ที่ใชในการอธิบายใน
มาตรฐาน ซ่ึงประกอบดวยคลาส และความสัมพันธระหวาง คลาส เชน Dependency, 
Generalization, Association เปนตน  
 และในสวนนี้ยังกลาวถึงความรูเบื้องตนของ Extensible Markup Language หรือ XML 
เนื่องจากมาตรฐาน Encoding นี้ มีการเขารหัสอยูบนพื้นฐานของภาษา XML เปนภาษาที่ใชอยาง
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แพรหลายในปจจุบัน มีความเหมาะสมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล ในการศึกษามาตรฐานนี้ ตอง
เขาใจในขอกําหนดของ ภาษา XML ที่มีการกําหนดโดย W3C เพื่อใหเขาใจในขอกําหนดของ
มาตรฐาน 
สวนที่ 2  รายละเอียดของมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 สวนนี้จะอธิบายรายละเอียดความเปนมาของมาตรฐานและขอกําหนดกฎการเขารหัสที่ระบุ
ในเอกสารมาตรฐาน Geographic information – Encoding โดยมีการปฏิบัติการจริงใหเขาใจใน 
UML และ XML มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งแสดงตัวอยางการ Encoding ใหผูใชงานไดเห็นถึง
ความสัมพันธระหวาง UML และ XML ในขอกําหนดของมาตรฐาน  
สวนที่ 3  การประยุกตใชมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 สวนนี้จะกลาวถึงตัวอยางที่มีการนํามาตรฐาน Geographic information – Encoding ไปใช
งาน เพื่อใหทราบถึงแนวทางการนํามาตรฐานไปใชงาน ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการนําไปใชงานใน
ระบบซึ่งนํามาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกันมาประยุกตใชรวมกัน รวมไปถึงตัวอยางการนํามาตรฐาน
ไปใชงานตัวอยาง เชน Official Cadastral Information System (ALKIS), Distributed Geographical 
Information Systems (DISGIS), Joint Nordic Implementation Project และ Japanese Standards for 
Geographic Information (JSGI) ในสวนนี้จะชวยใหผูเขารับการอบรมเห็นแนวทางในการนํา
มาตรฐานไปใชงานมากยิ่งขึ้น 
สวนที่ 4  มาตรฐานที่มีการอางอิงถึงมาตรฐาน Geographic information – Encoding 
 เนื่องจากมาตรฐานนี้เปนมาตรฐานที่กําหนดกฎการเขารหัสเบื้องตน การนําไปใชงานจริง
อาจจะมีการนําไปใชกับขอมูลเฉพาะ ซ่ึงจะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในมาตรฐานตัวอ่ืนๆ การศึกษา
มาตรฐาน Encoding อาจจะเปนการศึกษาเพื่อนําไปตอยอดในการใชงานมาตรฐานอื่นๆ นั้น จึง
กําหนดเนื้อหาในสวนนี้ไว เพื่อใหทราบถึงการนําไปใชงานตอในมาตรฐานอื่นในเบื้องตน 
 

5.2  กลุมและคุณสมบัติของผูเรียน 
 จากเนื้อหาของการฝกอบรม เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในมาตรฐาน Geographic 
information – Encoding ผูเขารวมการอบรมควรเปนผูปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ หรือไดรับ
มอบหมายใหดูแลระบบงานดานภูมิสารสนเทศและการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศของ
หนวยงาน ควรมีความรูพื้นฐานหรือประสบการณ ในการพัฒนาและออกแบบระบบจัดเก็บขอมูล มี
ความรูดานภูมิสารสนเทศ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและจัดการฐานขอมูลดานภูมิ
สารสนเทศ 
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5.3 รางกําหนดการฝกอบรม 
 จากเนื้อหาของการฝกอบรม ทั้ง 4 สวน เพื่อใหผูเขารวมไดรับความรูที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐาน ทั้งในสวนความรูเบื้องตนของ UML และ XML รายละเอียดของมาตรฐาน และการ
ประยุกตใชงาน ไดรางกําหนดการฝกอบรมเปนเวลา 3 วัน รายละเอียด ดังนี้ 
วันท่ี เวลา กิจกรรม 
วันที่ 1 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.30 น. ความรูเบื้องตน UML 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45 – 12.00 น. ความรูเบื้องตน UML (ตอ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.45 น. ความรูเบื้องตน XML 
 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00 – 16.30 น. ความรูเบื้องตน XML (ตอ) 
วันที่ 2  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.30 น. รายละเอียดของมาตรฐาน Encoding 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45 – 12.00 น. รายละเอียดของมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.45 น. รายละเอียดของมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00 – 16.30 น. รายละเอียดของมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
วันที่ 3  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.30 น. รายละเอียดของมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 10.45 – 12.00 น. การประยกุตใชมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.45 น. มาตรฐานที่มีการอางอิงถึงมาตรฐาน Encoding (ตอ) 
 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 15.00 – 16.30 น. สรุปการฝกอบรม 
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5.4  สัดสวนของเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 
จากรางกําหนดการฝกอบรม เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมทั้ง 4 สวน มีสัดสวนดังนี้ 

 สวนที่ 1  ความรูเบื้องตน UML และ XML  คิดเปนรอยละ  30 
 สวนที่ 2  รายละเอียดของมาตรฐาน   คิดเปนรอยละ 30 
 สวนที่ 3  การประยุกตใชมาตรฐาน   คิดเปนรอยละ 30 
 สวนที่ 4  มาตรฐานที่มีการอางอิงถึงมาตรฐาน  คิดเปนรอยละ 10 
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บทที่ 6 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information – 
Encoding ที่ไดทําการศึกษา ที่ไดทําการศึกษาเอกสารมาตรฐานทั้ง ISO 19118:2005 อางอิงเอกสาร
มาตรฐานที่ประกาศในป 2005 และ ISO 19118 rev อางอิงเอกสารหมายเลข N 2749 รวมถึง
มาตรฐานอื่นๆ ทั้งในกลุมมาตรฐาน ISO/TC211 - ISO 19100 เอง และมาตรฐานในกลุมอื่นที่
เกี่ยวของ พบวามาตรฐาน Geographic information – Encoding เปนการกําหนดรายละเอียดของกฎ
การเขารหัส บนพื้นของ XML มีวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซ่ึงกฎการเขารหัสนี้ เปนพื้นฐานในการเขารหัสขอมูลประเภทตางๆ ซ่ึงมาตรฐานนี้ไดมี
การอางอิงถึงในมาตรฐานอื่นๆ ในกลุม  ISO 19100 ตัวอยางเชน 

19115 Geographic information -- Metadata  
19120 Geographic information -- Functional standards  
19121 Geographic information -- Imagery and gridded data  
19133 Geographic information -- Location-based services -- Tracking and navigation  
19139 Geographic information -- Metadata -- XML schema implementation 

 ปจจุบันมาตรฐาน ISO 19118 Geographic information – Encoding ยังอยูในระหวางการ
ดําเนินงานเอกสาร Revision of ISO 19118:2005 : Geographic information – Encoding (19118 rev) 
ซ่ึงมีการแกไขบางสวนจากมาตรฐาน 19118:2005 ในสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อให
เหมาะสมและพัฒนาตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช 
  ในการนํามาตรฐาน Geographic information – Encoding  มาประกาศเปนรางมาตรฐาน
สําหรับประเทศไทย นับเปนสวนสําคัญเพื่อการตอยอดไปยังการประกาศรางมาตรฐานอื่นๆ ที่มีการ
อางอิงถึง ISO 19118 เปนการเรียบเรียงรายละเอียดของกฎการเขารหัสในเบื้องตนไว เพื่อให
มาตรฐานที่อางอิงถึง ซ่ึงสวนใหญเปนการนํากฎการเขารหัสไปประยุกตและระบุรายละเอียดเฉพาะ 
สําหรับเตรียมการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเฉพาะเรื่อง ตัวอยางเชน ISO 19139 ที่
เตรียมขอมูล Metadata ตามรายละเอียดในมาตรฐาน ISO 19115 ใหอยูในรูปของ XML โดยอางอิง
ตามกฎการเขารหัสของ ISO 19118 จากการศึกษาตัวอยางการใชงานที่ไดทําการรวบรวมมาได ก็
พบวาการนํามาตรฐาน ISO 19118 ไปใชงาน จะเปนการนําไปใชงานรวมกันมาตรฐานอื่นๆ อีกดวย 
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เนื่องจากมาตรฐาน Geographic information – Encoding เปนมาตรฐานที่กลาวถึงกฎการ
เขารหัส บนพื้นฐานของภาษา XML ในการประกาศรางมาตรฐานและนํามาตรฐานมาใชงาน 
ผูเกี่ยวของมีความจําเปนจะตองเขาใจถึงหลักการพื้นฐานของความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
การกลาวถึงในรายละเอียดมาตรฐาน นอกจากการจัดการฝกอบรมแลว ควรมีการจัดสรางเครื่องมือ
หรือสวนติดตอสอบถามสําหรับผูใชงานมาตรฐาน  เพื่อใหการนํามาตรฐานไปใชงานมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตรงตามมาตรฐาน แตทั้งนี้ ตามเอกสาร Factsheet ของ ISO/TC211 ได
ระบุไววามาตรฐานนี้เหมาะสมสําหรับกลุมผูพัฒนาผลิตภัณฑหรือผูพัฒนาโปรแกรมประยุกต หาก
จะมีการนํามาใชในประเทศไทย ควรจะเปนการอบรมในกลุมผูพัฒนา เพื่อสรางเครื่องมือที่ชวยใน
การเขารหัสขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ตรงตามมาตรฐาน และควรทําการพัฒนามาตรฐาน ISO 19118 
ควบคูไปกับมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

การประกาศรางมาตรฐาน Geographic information – Encoding ซ่ึงเปนมาตรฐานระบุ
รายละเอียดการเขารหัส เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหขอมูล
อยูในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการแลกเปลี่ยน จะชวยใหเกิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทย และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่นําระบบภูมิสารสนเทศ
มาใชงานอีกดวย 
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รายละเอียดมาตรฐาน ISO 19118:2005 
 
คํานํา (Foreword) 

ISO (International Organization for Standardization) เปนของกลุมมาตรฐานแหงชาติของ
สหพันธรัฐทั่วโลก (กลุมสมาชิก ISO) มีการทํางานเกี่ยวของกับการเตรียมมาตรฐานระหวาง
ประเทศที่ยึดตามคณะกรรมการวิชาการของ ISO แตละสมาชิกมีสวนในหัวขอซ่ึงคณะกรรมการ
วิชาการเผยแพร ทั้งองคการระหวางประเทศ รัฐบาล และเอกชน ติดตอกับ ISO และมีสวนรวมใน
การทํางาน ISO ยังรวมมืออยางใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical Commission) ใน
สวนของมาตรฐานทางอิเล็กทรอเทคนิคคอล 

มาตรฐานระหวางประเทศเปนรางตามที่ปรากฏใน ISO/IEC คําชี้แจง สวนที่ 2 
การทํางานหลักของคณะกรรมการวิชาการคือการเตรียมมาตรฐานระหวางประเทศ ราง

มาตรฐานระหวางประเทศถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการที่เผยแพรไปยังกลุมสมาชิกเพื่อทํา
การลงมติ การเผยแพรเปนมาตรฐานระหวางประเทศตองการการยอมรับอยางนอย 75% ของกลุม
สมาชิกที่ทําการลงมติ 

ISO 19118 ถูกเตรียมโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC211 Geographic 
information/Geomatic 

ในฉบับที่สองนี้ยกเลิกและแทนที่ฉบับที่ 1 (ISO 19118:2005) ซ่ึงมีการปรับปรุงเชิงเทคนิค
ใหม 
 
บทนํา (Introduction) 

บทนํา กลาวถึงมาตรฐานระหวางประเทศนี้วาเปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับการกําหนด 
กฎการเขารหัสที่จะถูกใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร ภายในมาตรฐานสากลชุด ISO 
19100 ซ่ึงกฎการเขารหัสใหสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกระบุดวยเคารางงานประยุกต ที่ถูกเขารหัส
ตามระบบที่มีโครงสรางขอมูลอยางเปนอิสระซ่ึงเหมาะสมสําหรับการสงและการจัดเก็บ  และกฎ
การเขารหัส ยังเปนการระบุถึงประเภทของขอมูลที่ถูกเขารหัสและตรงตามหลักไวยากรณ รวมไป
ถึงโครงสรางและแผนการเขารหัส ที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ ซ่ึงโครงสรางขอมูลผลลัพธ
อาจจะถูกจัดเก็บไวในสื่อดิจิตอลหรือถูกสงโดยใชโพรโตคอลดวยการอานและตีความดวย
คอมพิวเตอร แตอาจจะอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถอานเขาใจได 

ตัวเลือกของกฎการเขารหัสหนึ่งๆ สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลกลางที่เปนอิสระไมได
รวมอยูในขอบเขตการประยุกต และในประเทศใดประเทศหนึ่งจากการกําหนดและการใชงานโดย
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เจาของกฎการเขารหัสที่ขึ้นอยูกับแพลตฟอรมหรือมีผลกับการพิจารณาถึงขนาดขอมูลหรือการ
ประมวลผลที่ซับซอน โดย XML เปนกลุมยอยของ ISO/IEC 8879 เหตุผลที่ถูกเลือกเนื่องจากมันมี
ความเปนอิสระตอการประมวลผลบนแพลตฟอรม และสามารถใชงานไดในระบบเวิลดไวดเว็บ 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกแบงโครงสรางทางกายภาพออกเปน 3 สวนดังนี้ ขอกําหนด
สําหรับการสรางกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานบน UML schemas ซ่ึงมีการระบุในขอที่ 6 ถึง 8 และ
ขอกําหนดสําหรับการสรางบริการเขารหัสซึ่งมีการระบุในขอที่ 9 และสําหรับ XML based 
encoding rules ซ่ึงมีการระบุในภาคผนวก A 

กฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML มีจุดประสงคเพื่อใชงานสําหรับการการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางเปนกลาง ซ่ึงมันขึ้นอยูกับ Extensible Markup Language (XML) และมาตรฐาน 
ISO/IEC 10646 character set ขอมูลเบื้องตนของ XML และ ISO/IEC 10646 อยูในภาคผนวก C 
และ D ตามลําดับ ภาคผนวก E บรรจุตัวอยางของการประยุกตมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกจัดสรางโดยมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 
ความเปนมาของโครงสรางทั้งหมดของมาตรฐานสากลชุดนี้และคําอธิบายทางเทคนิคที่เปนพื้นฐาน
ไดมีการกําหนดอยูใน ISO 19101  ISO/TS 19103  และ ISO 19104 

ผูใชงานมาตรฐานสากลฉบับนี้จะตองทําการพัฒนาเคารางงานประยุกตตามรูปแบบการ
อธิบายสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซ่ึงเคารางงานประยุกตถูกแปลตามสวนยอยที่มีการผสมผสานจาก
เคารางเชิงแนวคิดที่พัฒนาใน ISO 19107, ISO 19108, ISO 19110, ISO 19111, ISO 19112, ISO 
19113, ISO 19115 และ ISO 19117 รวมถึงขั้นสุดทายของมาตรฐานเคารางเชิงแนวคิดใหม วิธีการ
ผสมผสานไดมีการอธิบายไวใน ISO 19109 ซ่ึงมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 มีการระบุถึงการ
กําหนดคาของบริการโดยทั่วไปที่จะตองสามารถทํางานไดเมื่อมีการพัฒนาการประยุกตใชงาน
สารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซ่ึงบริการทั่วไปจะถูกระบุอยูใน ISO 19119 และจะตองครอบคลุมถึง
การเขาถึงและการประมวลผลสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่เปนไปตามแบบจําลองสารสนเทศทั่วๆ 
ไป และมาตรฐานสากลฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นอยางครอบคลุมตอการใชงาน 
 
1  ขอบเขตของมาตรฐาน (scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้เปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับกําหนดกฎการเขารหัสเพื่อใชใน 
data interchange ใหเปนชุดขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามมาตรฐานสากลแบบเดียวกัน  ซ่ึงได
มีการระบุในมาตรฐานสากลฉบับนี้ดังนี้  

-  ขอกําหนดสําหรับสรางกฎการเขารหัสตามพื้นฐานบน UML schemas 
-  ขอกําหนดสําหรับสรางบริการเขารหัส 
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-  ขอควรรูสําหรับกฎการเขารหัสตามพื้นฐานของ XML สําหรับการแลกเปลี่ยนกลางของ
ขอมูลทางภูมิศาสตร 

มาตรฐานฉบับนี้ไมไดระบุรวมถึงสื่อดิจิทัล บริการสง และโพรโทคอล รวมทั้งไมไดระบุ
ถึงการกําหนดรหัสใหกับภาพที่มีขนาดใหญ 
 
2  การเปนไปตามมาตรฐาน (Conformance) 
 ระดับการเปนไปตามมาตรฐานสองระดับถูกกําหนดสําหรับมาตรฐานระหวางประเทศนี้ 
ระดับการเปนไปตามมาตรฐานกําหนดในชุดทดสอบนามธรรมในภาคผนวก B 
 
3  รายการเอกสารอางอิง (Normative reference) 

รายการเอกสารอางอิงที่จําเปนสําหรับเอกสารนี้ สําหรับการอางอิงวันที่อางถึงเฉพาะฉบับที่
อาง สําหรับการอางอิงที่ไมมีการอางอิงวันที่ จะอางอิงถึงเอกสารฉบับสุดทาย (รวมถึงเอกสาร
แกไข) 

ISO/IEC 10646, Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set 
(UCS) 

ISO 8601, Data elements and interchange formats - Information interchange - 
Representation of dates and times 

ISO/TS 19103:2005, Geographic information - Conceptual schema language 
ISO 19109:2005, Geographic information - Rules for application schema 
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation 6 

October 2000. Available at <http://www.w3.org/TR/REC-xml> 
XML Schema Part1: Structure, W3C Recommendation 2, May 2001. Available at 

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-1> 
XML Schema Part2: Datatypes, W3C Recommendation 2, May 2001. Available at 

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2> 
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4  คําศัพท และคํานิยาม (Terms and definitions) 
 เปนคําศัพทและคํานิยามสําหรับใชงานตามวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ 
 4.1  application schema 
 เปนเคารางเชิงแนวคิดสําหรับขอมูลตามความตองการของหนึ่งการประยุกตหรือมากกวา 
  [ISO 19101] 
 หมายเหตุ เคารางงานประยุกตเปนการอธิบายเนื้อหา โครงสราง และขอจํากัดการใช
สารสนเทศที่ระบุในขอบเขตการประยุกตใช 
 4.2  character 
 สมาชิกของกลุมอิลิเมนตที่ถูกใชเพื่อแสดงแทน สราง หรือควบคุมขอมูล 
 [ISO/IEC 2382-1] 
 4.3  code 
 การแสดงแทนคําที่เปนไปตามเคาราง ที่ถูกระบุ 
 4.4  conceptual model 
 แบบจําลองที่กําหนดแนวคิดของการบรรยายทั้งหมด 
 [ISO 19101] 
 4.5  conceptual schema 
 คําอธิบายรูปแบบของแบบจําลองเชิงแนวคิด 
 [ISO 19101] 
 4.6  conceptual schema language 
 รูปแบบภาษาตามพื้นฐานบนแนวคิดรูปแบบนิยมเพื่อใชแสดงแทนเคารางเชิงแนวคิด 
 [ISO 19101] 
 ตัวอยาง  UML, EXPRESS, IDEF1X 
 หมายเหตุ ภาษาเคารางเชิงแนวคิดอาจเปนตัวอักษรหรือรูปภาพ 
 4.7  conversion rule 
 กฎเพื่อแปลงสมาชิกในโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนสมาชิกในโครงสรางการสงออก
ขอมูล 
  4.8  data 
 เปนการแสดงสารสนเทศตามรูปแบบนิยมที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสาร การตีความ และ
การประมวลผล 
 [ISO/IEC 2382-1]  
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 4.9  data element  
 กลุมของขอมูลที่บรรจุบริบทที่แยกไมได 
 4.10  data interchange 
 การสง การรับ และการตีความขอมูล 
 4.11  data transfer 
 การโอนยายขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ 
 หมายเหตุ การโอนยายสารสนเทศ ณ ที่นี้คือการโอนยายขอมูล 
 4.12  data type 
 เปนการระบุคาที่ยอมรับใหทํางานตามคาในขอบเขต 
 [ISO/TS 19103] 
 ตัวอยาง  Integer Real Boolean String และ Date 
 หมายเหตุ data type ถูกกําหนดโดยคา เชน integer คาของ data type จะเปนขอบเขต
คาที่ถูกระบุ เชน คาของ integer จะอยูระหวาง -65537 ถึง 65536 สวนการกําหนดตัวปฏิบัติการ
ไดแก + - * และ / จะถูกกําหนดตามความหมาย data type กําหนดไดทั้งแบบอยางงายและซับซอน 
หากเปน data type แบบงายจะมีการกําหนด value domain เปนคาโดยอัตโนมัติ เชน integer สวน 
data type ที่ซับซอนคือการรวบรวม data types อ่ืนๆ ซ่ึงเปนกลุมเดียวกัน และ data type แบบ
ซับซอนนี้อาจจะแสดงถึงอ็อบเจกตและสามารถมีความเปนเอกลักษณได 
 4.13  dataset 
 รวบรวมขอมูลที่ปรากฏ 
 [ISO 19115] 
 4.14  encoding 
 เปนการแปลงขอมูลไปเปนชุดของรหัส 
 4.15  encoding rule 
 เปนการรวบรวมกฎการแปลงที่กําหนดการเขารหัสสําหรับสวนโครงสรางขอมูล 
 ตัวอยาง  XML, ISO 10303-21, ISO/IEC 8211. 
 หมายเหตุ กฎการเขารหัสไดระบุประเภทของขอมูลที่จะถูกแปลงใหเปนไปตาม
หลักไวยากรณ โครงสราง และรหัสที่จะถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ 
 4.16  encoding service 
 สวนประกอบของโปรแกรมที่มีกฎการเขารหัสเปนเครื่องมือ  
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 4.17  feature 
 การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณจริงบนโลก 
 [ISO 19101] 
 หมายเหตุ feature อาจจะเกิดขึ้นตามประเภทหรือตามสมาชิก ซ่ึงประเภท feature 
และสมาชิก feature จะถูกใชใหเปนความหมายเพียงสิ่งเดียว 
 4.18  file 
 เปนชื่อที่กําหนดใหกับแถวที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลตามหนวย 
 [ISO/IEC 2382-1] 
 4.19  geographic data 
 ขอมูลที่มีการอางอิงไปยังพื้นที่ที่สัมพันธกับโลกอยางเปนนัยหรือชัดแจง 
 [ISO 19109] 
 4.20  geographic information 
 สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่มีความสัมพันธกับพื้นที่ที่สัมพันธกับโลกอยาง
เปนนัยหรือชัดแจง 
 [ISO 19101] 
 4.21  identifier 
 ลําดับที่ เปนอิสระทางภาษาศาสตรของอักขระที่ ไม ซํ้ าและถาวรที่จะระบุไปยัง
ความสัมพันธที่เกี่ยวของ 
 4.22  information 
 ความรูที่เกี่ยวของกับวัตถุ ความเปนจริง เหตุการณ ส่ิงตางๆ กระบวนการหรือแนวคิด ที่
ประกอบดวยแนวคิดภายในเนื้อหาที่มีการใหความหมายเฉพาะ 
 [ISO/IEC 2382-1] 
 4.23  instance model 
 การแสดงแบบจําลอง เพื่อจัดเรียงขอมูลใหเปนไปตามเคารางงานประยุกต 
 4.24  interface <UML> 
 การกําหนดชื่อใหกับการปฏิบัติการที่แสดงถึงพฤติกรรมของ อิลิเมนท 
 [ISO/IEC 19501] 
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 4.25  interoperability 
 ความสามารถในการสื่อสาร  การกระทําของโปรแกรมหรือการสงขอมูลระหวางหนวย
หนาที่แตละกลุมที่ผูจัดการตองการ ที่ผูใชอาจมีความรูเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยซ่ึงคุณลักษณะของ
หนวยเหลานี้จะไมซํ้ากัน 
 [ISO/IEC 2382-1] 
 4.26  medium 
 ตัวแทนสําหรับการเก็บหรือสงผานขอมูล  
 4.27  model 
 การกําหนดสาระสําคัญในทิศทางของความเปนจริง 
 [ISO 19109] 
 4.28  schema 
 การพรรณนารูปแบบของแบบจําลอง 
 [ISO 19101] 
 4.29  schema model 
 การแสดงแบบจําลอง เพื่อการจัดเก็บเคาราง 
 4.30  stereotype <UML> 
 เปนการจําลอง อิลิเมนท ประเภทใหมที่ขยายสวนของความหมายของ metamodel 
 [ISO/IEC 19501] 
 หมายเหตุ stereotype จะตองมีพื้นฐานอยูบน existing types ที่แนนอนหรือ classes 
ใน metamodel  โดย stereotype อาจจะขยายสวนของความหมายแตไมไดขยายโครงสรางของ pre-
existing types หรือ classes ซ่ึง stereotype ที่ชัดเจนจะเปนตัวกําหนดใน UML ที่ผูใชอาจจะกําหนด
ขึ้นมาเอง stereotype เปนตัวหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถทาง mechanisms ใน UML สวนอื่นๆ จะ
เปนขอจํากัดและคา  
 4.31  transfer protocol 
 การกําหนดกฎทั่วไปสําหรับนิยามปฏิสัมพันธระหวางการแจกจายของระบบ 
 4.32  universe of discourse 
 มุมมองของโลกความจริงหรือสมมุติขึ้นที่ประกอบไปดวยทุกสิ่งที่สนใจ  
 [ISO 19101] 
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 4.33  value domain 
 การกําหนดคาที่ยอมรับ 
 [ISO/TS 19103] 
 ตัวอยาง  ชวงระหวาง 3-28 เปนคาของ integer ทั้งหมด อักขระทุกตัวของ ASCII 
การระบุคาทั้งหมดที่ยอมรับ เชน เขียว น้ําเงิน ขาว 
 
5  สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviated terms) 

API  Application Programming Interface 
DTD  Document Type Definition 
ID  Identifier 
IDREF  An XML ID reference type 
OMG  Object Management Group 
UCS   Universal Multiple-Octet Coded Character Set  
UML   Unified Modelling language  
URI  Uniform Resource Identifier 
UTF   UCS Transfer Format  
UUID   Universally Unique Identifier  
XMI  XML Metadata Interchange 
XML   Extensible Markup Language  
XPointer XML Pointer language 
XSD  XML Schema Document 

 
6  แนวความคดิพื้นฐานและขอสมมุติ (Fundamental concepts and assumptions) 
 6.1  แนวคิด 
 วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 คือสามารถทําใหเกิดการทํางานรวมกัน
ระหวางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ตางกัน ความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวางระบบที่
แตกตางกันจะประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการที่จําเปนตองระบุไดแก ประการที่ 1 มีการ
กําหนดความหมายของเนื้อหาและโครงสรางทางกายภาพของขอมูลทางดานภูมิศาสตร ที่จะตองมี
การกําหนดในเคารางงานประยุกตประการที่ 2 คือมีการกําหนดระบบและโครงสรางขอมูลที่ไม
ขึ้นกับแพลตฟอรมที่สามารถแสดงถึงขอมูลที่ตรงกันตามเคารางงานประยุกต ได 
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 ขอที่ 6.2 ถึง 6.6 อธิบายแนวคิดสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูล  เชน ขั้นตอนวิธีที่มี
พื้นฐานอยูบนเคารางงานประยุกตสําหรับการเขารหัส การสง การรับ และการตีความขอมูลทางดาน
ภูมิศาสตร ซ่ึงไดมีการอธิบายไวใน โดยขอที่ 6.2 เปนการอธิบายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยสรุป 
ขอ 6.3 แนะนําในสวนของเคารางงานประยุกตที่เปนการตีความตามขอมูลทางภูมิศาสตร ขอ 6.4 
เปนการอธิบายถึงสิ่งที่สําคัญของกฎการเขารหัสเพื่อสรางโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นกับระบบ ขอ 6.5  
เปนการอธิบายสวนประกอบของโปรแกรมที่ถูกเรียกจากบริการเขารหัสเพื่อทํางานในสวนของกฎ
การเขารหัส และขอ 6.6 เปนการอธิบายขั้นตอนวิธีสําหรับการสงและการรับที่ถูกเรียกจากบริการ
สง 
 6.2   Data interchange  
 ภาพที่ 1 เปนการอธิบาย การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยสรุป โดยระบบ A ตองการสงชุดขอมูล
ไปยังระบบ B เพื่อความมั่นใจวาการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จ A และ B จะตองอยูบน
ขอตกลง 3 อยาง เชนเคารางงานประยุกต I ซ่ึงใชกฎการเขารหัส R และมีวิธีการสงโดยใช 
โพรโทคอลมีเคารางงานประยุกตเปนพื้นฐานของการสงขอมูลใหสําเร็จ และกําหนดเนื้อหาท่ี
เปนไปได และโครงสรางของขอมูลที่ถูกสง ซ่ึงกฎการเขารหัสไดกําหนด กฎการเขารหัสสําหรับ
รหัสของขอมูลไปยังโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นอยูกับระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 1) 
ภาพที่ ก-1  ภาพรวมของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 2 ระบบ 
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 ทั้งระบบ A และ B จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลภายในซึ่งเปนไปตามเคารางภายใน แตเคา
ราง ตางๆ ก็จะแตกตางกัน ตัวอยางเชน schema A ≠ schema B ขั้นตอนทางตรรกะจะถูกนําเขามา
ในการจัดลําดับการสงชุดขอมูลจากฐานขอมูลภายในของ A ไปยังฐานขอมูลภายในของ B 
 a)  ขั้นตอนแรกของระบบ A คือแปลขอมูลภายในไปยังโครงสรางขอมูลที่เปนไปตามเคา
รางงานประยุกต I ซ่ึงมีการนิยามการแปลงจากแนวคิดของเคารางภายในไปเปนแนวคิดที่ถูกกาํหนด
ในเคารางงานประยุกตและเขียนโปรแกรมการแปลงอยางเหมาะสมเพื่อแปลสมาชิกขอมูล ในภาพที่ 
1 การแปลงใชเครื่องหมาย MAI ผลลัพธเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล iA โครงสราง
ขอมูลจะถูกเก็บอยูในหนวยความจําหรือแฟมขอมูลส่ือกลาง และขึ้นอยูกับระบบซึ่งไมเหมาะสมตอ
การสง 
 b)  ขั้นตอนถัดไปคือการใชบริการเขารหัสซึ่งใชกฎการเขารหัส R เพื่อสรางโครงสราง
ขอมูลที่เปนระบบอิสระเหมาะแกการสง ชุดขอมูลที่เขารหัสแลวจะเรียกวา d และอาจจะถูกเก็บใน
ระบบแฟมขอมูลหรือถูกสงโดยใชบริการสง 
 c)  ตอไประบบ A จะรองขอบริการสงเพื่อสงเพื่อสงกลุมขอมูลd ที่ถูกเขารหัสไปยังระบบ 
B บริการสงจะติดตอโพรโทคอลเพื่อเตรียมสงขอมูล และโดยแทจริงแลวการขนสงเปนมากกวา
แบบออนไลนหรือแบบออฟไลน 
 d)  บริการสงบนระบบ B จะรับกลุมขอมูลที่ถูกสงมา และใชโพรโทคอลแยกขอมูลและ
เก็บขอมูลตามกลุมขอมูลd ที่ถูกเขารหัส เชน เก็บบนแฟมขอมูลส่ือกลาง 
 e)  ลําดับถัดมาเคารางงานประยุกตจะระบุโครงสรางขอมูล iB ระบบ B จะประยุกตใชกฎ
การเขารหัสแบบยอนกลับ R-1 เพื่อแปลขอมูลที่ถูกเขารหัส 
 f)  การใชกลุมขอมูล B จะตองแปลเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล iB ไปยัง
ฐานขอมูลภายในที่ไดระบุการแปลงจากเคารางงานประยุกตไปเปนเคารางภายในและโดยการเขียน
โปรแกรมที่เปนการแปลตามจริง ในภาพที่ ก-1 การแปลงใชสัญลักษณเปน MIB 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีการระบุเพียงขอกําหนดเพื่อสรางกฎการเขารหัสและบริการ
เขารหัสแตไมไดรวมถึงกระบวนการ การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยมีเพียงขั้นตอน b) และ e) ที่เปน
มาตรฐาน สวนขั้นตอน c) และ d) เปนการใชบริการสงทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป 
 6.3  Application schema 
 เคารางงานประยุกต คือเคารางเชิงแนวคิด สําหรับการประยุกตใชขอมูลตามความตองการที่
คลายกันเคารางงานประยุกตเปนพื้นฐานของ การแลกเปลี่ยนขอมูล ที่สมบูรณ และกําหนดเนื้อหาที่
เปนไปได และโครงสรางของขอมูล รวมทั้งเปนพื้นฐานการทํางานของเคารางงานประยุกตที่ระบุ
โครงสรางขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล 
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 เคารางงานประยุกต ถูกใชสําหรับการเขารหัสตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ซ่ึงจะตองเขียน
ดวยภาษาเคารางเชิงแนวคิด UML ที่เปนไปตาม ISO/TS 19103 และ ISO 19109 ซ่ึงมาตรฐานทั้ง 2 
นี้ไดระบุโครงรางวิธีการเขียนเคารางงานประยุกตเกณฑตางๆ ประกอบไปดวยการระบุการใชเคา
รางที่เปนมาตรฐานที่กําหนด feature types โดยทั้งผูสงและผูรับขอมูลจะตองมีการเขาถึง เคาราง
งานประยุกต 
 เคารางงานประยุกต จะตองครอบคลุมไปถึงจุดสิ้นสุดของ การแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อความ
ถูกตองตอผลลัพธที่เสร็จสมบูรณ และเคารางงานประยุกตจะถูกสงกอนที่จะมี การแลกเปลี่ยน
ขอมูล ดังนั้นทั้งผูรับและผูสงจะสามารถเปรียบเทียบระบบโดยการแปลง และโครงสรางขอมูลเปน
ตัวสนับสนุนที่เปนไปตามเคารางงานประยุกตซ่ึงอาจจะถูกสงไปรวมกับกลุมขอมูลหรือถูกจัดเก็บ
ตามแหลงที่เก็บและถูกอางจากกลุมขอมูล 
 เคารางงานประยุกต อาจจะเปนการแลกเปลี่ยนเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกสตามวิธีการตางๆ 
 6.4  Encoding rule 
  6.4.1  แนวคิด 
  กฎการเขารหัสเปนการรวบรวมกฎการแปลงที่ปรากฏที่ไดกําหนดการเขารหัส
สําหรับโครงสรางขอมูลโดยเฉพาะกฎการเขารหัสจะเปนตัวระบุประเภทขอมูลที่จะถูกแปลง ซ่ึง
ถูกตองตามหลักไวยากรณ โครงสราง และเขารางรหัส ที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลแสดงผล กฎการ
เขารหัสที่ถูกประยุกตใชตามเคารางงานประยุกตเปนตัวระบุโครงสรางขอมูลที่จะสรางโครงสราง
ขอมูลที่เปนระบบอิสระอยางเหมาะสมสําหรับจัดสงหรือจัดเก็บ ในการกําหนดกฎการเขารหัส
ประกอบดวนกฎสามสิ่งที่จําเปนตองระบุ เชน โครงสรางการนําเขาขอมูล โครงสรางการสงออก
ขอมูล และกฎการแปลงระหวางอิลิเมนท ของการนําเขาและสงออก โดยทั้งสองเปนการเขียนโดย
การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด และแนวคิดในภาษาจะถูกใชกําหนดกฎการเขารหัส 
  6.4.2  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
  โครงสรางการนําเขาขอมูลเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุถึงโครงสรางขอมูล 
โครงสรางขอมูลสามารถกําหนดคาไดตามตัวอยางขอมูล เชน i = {il,...,ip} ดังภาพที่ 1 แตละขอมูล
สมาชิก ik เปนตัวอยางของแนวคิด Il  ที่ถูกกําหนดอยูในเคารางงานประยุกตโดยเคารางงานประยุกต
จะกําหนดคาของแนวคิดที่ถูกกําหนดอยูใน เคารางงานประยุกต I = {Il,...,Im}  
  เคารางงานประยุกต เปนเคารางเชิงแนวคิด c ที่เขียนอยูในภาษา C โดยเคารางเชิง
แนวคิดจะเปนตัวกําหนดคาของแนวคิด c = {cl,...,cm} โดยเปนตัวแทนของภาษาเคารางเชิงแนวคิดC 
= {Cl,...,Cr} ในขณะที่ เคารางงานประยุกต คือเคารางเชิงแนวคิด c = I            
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  6.4.3  โครงสรางการสงออกขอมูล 

  โครงสรางสงออกขอมูลถูกกําหนดโดยเคาราง D = {Dl,...,Ds} ซ่ึง D เปนเคาราง  
สําหรับโครงสรางการสงออกแตไมไดแสดงในภาพที่ ก-1 สวนโครงสรางการสงออกขอมูลสามารถ
กําหนดไดตามตัวอยางขอมูล เชน d = {dl,...,dq} โดยแตละขอมูลสมาชิก dk คือสมาชิกของแนวคิด Dl 
  เคาราง  D เปนตัวกําหนดรูปแบบไวยากรณ โครงสราง และเคารางรหัสของ
โครงสรางการสงออกขอมูล 
  6.4.4   conversion rules 
   กฎการแปลงไดระบุถึงขอมูลสมาชิกในโครงสรางการนําเขาขอมูลที่จะตองแปลง
ไปเปนคาศูนย หนึ่ง หรือมากกวาในโครงสรางการสงออกขอมูล กฎการแปลงจะตองถูกกําหนด
และมีพื้นฐานอยูบนแนวคิดภาษาเคารางเชิงแนวคิด C และบนแนวคิดของเคาราง โครงสรางการ
สงออกขอมูล D ซ่ึงมีความจําเปนที่เราจะตองทําการระบุ กฎการแปลง Ri สําหรับการผสมผสานแต
ล ะ แ น ว คิ ด ใ น ภ า ษ า เ ค า ร า ง เ ชิ ง แ น ว คิ ด โ ด ย ก ฎ ก า ร แ ป ล ง มี ค า เ ป น  
R = {Rl,...,Rn} โดย Ri เปน กฎการแปลง ลําดับที่ i และ Ci เปนการผสมผสานสมาชิกจากภาษาเคา
รางตารางการแปลง Ci ที่เปนไปไดทั้งหมดที่สามารถกําหนดใหแตละCi แปลงไปเปนผลผลิตของ
สมาชิกในโครงสรางการสงออกขอมูล D ภาพที่ ก-2 แสดงถึงความสัมพันธระหวางภาษาเคารางเชิง
แนวคิดและสงออก และกฎการเขารหัส 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 2) 
ภาพที่ ก-2  กฎการเขารหัสท่ีมีการกําหนดกฎการแปลง จากแนวคิดการนําเขาไปยังการสงออก 

 
หมายเหตุ  กฎการเขารหัส ที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของภาษาเคาราง 2 แบบแตไมไดกําหนดอยูบนสวน
ของ เคารางงานประยุกต โดยทั่วไปผูพัฒนาจะเขียนตามบริการเขารหัสที่ไมขึ้นกับ เคารางงานประยุกต ซ่ึง
สามารถใช เคารางงานประยุกต ที่แตกตางกันไดตามเคารางที่ถูกกําหนดในภาษาเคารางเชิงแนวคิดที่เหมือนกัน 
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 6.5   encoding service 
 บริการเขารหัสเปนสวนประกอบที่มีการทํางานในสวนของกฎการเขารหัสและจัดใหมี
หนาจอการทํางานในการเขารหัสและถอดรหัส ซ่ึงเปนสวนที่ผสมผสานเขากับสวนของ การ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
 ภาพที่ ก-3 แสดงถึงรายละเอียดของบริการเขารหัสและความสัมพันธกับเคารางที่สําคัญที่มี
การระบุไว บริการเขารหัสจะตองสามารถอานโครงสรางการนําเขาขอมูลและแปลงตัวอยาง
โครงสรางการสงออกขอมูลและในทางกลับกัน ซ่ึงมันจะตองสามารถอานการประกาศ เคารางงาน
ประยุกต และเขียนเคารางโครงสรางการสงออกขอมูลที่ตรงกัน โครงสรางการนําเขาขอมูลจะถูก
กําหนดโดย เคารางงานประยุกต และ เคารางงานประยุกต จะถูกกําหนดโดยการใชแนวคิดของ
ภาษาเคารางเชิงแนวคิดโครงสรางการสงออกขอมูลจะถูกอธิบายดวยเคารางถูกเรียกวาเคาราง
โครงสรางขอมูล ซ่ึงมีการกําหนดเนื้อหาที่เปนไปได โครงสราง และเคารางรหัสของโครงสรางการ
สงออกขอมูล เคารางโครงสรางขอมูลจะถูกอธิบายพรอมกับภาษาเคาราง  ซ่ึงกฎการเขารหัสมีการ
ระบุกฎการแปลงไว 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับเคารางและระดับที่ 2 คือระดับกรณีตัวอยางที่ระดับ
เคารางกฎการแปลงไดกําหนดการแปลงไวสําหรับแตละแนวคิดที่ไดระบุไวใน เคารางงานประยุกต 
ตามแนวคิดที่ตรงกันในเคารางโครงสรางขอมูลที่ระดับกรณีตัวอยาง กฎการแปลงไดกําหนดการ
แปลงไวสําหรับแตละกรณีตัวอยางในโครงสรางการนําเขาขอมูลตามกรณีตัวอยางที่ตรงกันใน
โครงสรางการสงออกขอมูล กรณีตัวอยางกฎการแปลงพิจารณาจาก เคารางกฎการแปลงทั่วๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 3) 

ภาพที่ ก-3  ขั้นตอนการเขารหัส 
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 บริการเขารหัสและถอดรหัสจะตองจัดใหมีหนาจอโปรแกรมสําหรับเขารหัสและถอดรหัส 
ตัวอยาง เชน หนาจอสําหรับเขารหัส d = encode (i, I) และสําหรับการถอดรหัส i = decode (d, I) 
โดย i เปนการอางอิงไปยัง เคารางงานประยุกต ที่ระบุโครงสรางขอมูล I เปนการอางอิงไปยัง เคา
รางงานประยุกต และ d เปนการอางอิงไปยังโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นอยูกับระบบ 
 6.6  บริการสง 
 บริการสงเปนสวนประกอบหนึ่งของโปรแกรมที่ทํางานบนโพรโทคอลหนึ่งๆ ซ่ึงเปนการ
สงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศที่จะถูกแจกจายทั้งแบบออนไลนหรือออฟไลน การสงขอมูล
ระหวางสองระบบที่สมบูรณ ผูสงและผูรับจําเปนจะตองตกลงกันในการใชงานโพรโทคอล 
 โพรโทคอลสงที่แตกตางกันก็สามารถใชงานได เชน โพรโทคอลสงแบบออฟไลนขอมูล
จะถูกเก็บไวในสื่อจานแสงหรือจานแมเหล็ก และการสงจะใชบริการการสงจดหมาย อีกตัวอยาง
เปนการสงผานโพรโทคอลแบบออนไลนที่ขอมูลจะถูกบีบอัดและแนบพรอมกับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสการสงจะใชโพรโทคอลการสงแฟมหรือถูกสงโดยใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใชแจกจายซึ่งทํางานภายใตบริการเครือขาย 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดกลาวถึงโพรโทคอลสง 
 
7  รายการอักขระ (Character repertoire) 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ไดนํามาตรฐานการกําหนดอักขระสากลมาใชงานตาม ISO/IEC 
10646 โดย ISO/IEC 10646 ไดระบุรายการของอักขระที่เปนที่ยอมรับของสากลหรือที่เรียกวา 
Universal Character Set (UCS) และระบุ เคารางการเขารหัสอักขระ 
  เค าร างการเขารหัสอักขระที่อาจจะถูกสนับสนุนโดยขอมูลรวมตามสากลของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้มีดังนี้ 
 a)  ขนาดตัวแปรที่เปน 8-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-8 
 b)  ขนาดตัวแปรที่เปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-16 
 c)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-2 
 d)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 32-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-4 
  กฎการเขารหัส ที่เปนสากลตามที่มีการอางตามโครงรางที่กลาวถึงในมาตรฐานสากลฉบับ
นี้จะตองสนับสนุนตอ เคารางการเขารหัสอักขระซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียดเฉพาะและ
การทํางานของระบบ  ดังนั้น เคารางการเขารหัสอักขระจึงอาจจะถูกนํามาใช เคารางการเขา
รหัสอักขระขนาดที่ถูกกําหนดมักจะถูกใชในการทําฐานขอมูลและขนาดของตัวแปรมักจะถูกใช
เพื่อวัตถุประสงคการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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 มาตรฐานกลุมอักขระรับเพียงการระบุอักขระที่เก็บไวและไมบงชี้สําหรับภาษาที่ใชงานจริง 
ในกรณีที่เปนสวนสําคัญที่มีการแยกแยะระหวางภาษาที่แตกตางของตัวอักษรพิเศษที่บงชี้ถึงภาษาที่
ถูกใชควรจะถูกนํามาใช ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะระหวางประเทศในมาตรฐานระหวางประเทศนี้
อาจจะรองรับกลไกระบุภาษาตามที่กําหนดใน ISO/IEC 11179-3 
 ISO/IEC 10646 กําหนดการทํางานสําหรับสรางตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวน 
ตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนคือตัวอักษรที่ไดจากการเพิ่มตัวอักษรหนึ่งหรือมากกวาจาก
ตัวอักษรที่มี ISO/IEC 10646 ไดระบุคาตัวอักษรกอนผสมและถูกกําหนดใหแยกออกเปนสวนๆ  
การผสมตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนกับอักษรกอนผสมที่มีคาเทากันอาจจะนําไปสูปญหา
ในการแปลความหมาย การใชตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนหากยังมีตัวอักษรกอนผสมอยู
ถือเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ซ่ึงตัวอักษรกอนผสมมักจะตองถูกใชอยูเสมอ 
 สรุป กฎการเขารหัส ที่ควรจะตองเปน ดังนี้ 
 -  ตองสนับสนุนเคารางการเขารหัสอักขระหนึ่งหรือมากกวา 
 -  ตองสนับสนุนกลไกระบุภาษาถาเปนสิ่งจําเปน 
 -  ตองไมใชงานตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนหากยังคงมีตัวอักษรกอนผสมที่มี
ความหมายเหมือนกันอยู 
 ตัวยาง  ตัวอักษรกอนผสม ö ไดถูกกําหนดใหแยกออกเปนสวนๆ  เปน o.. 
 หมายเหตุ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายมาตรฐานเหลานั้น ดูภาคผนวก D 
 
8  กฎการเขารหัส (Encoding rules) 
 8.1  บทนํา 
 ขอยอยที่ 8.2 ถึง 8.6 ระบุความตองการสําหรับกฎการเขารหัส กฎการเขารหัสมีการอธิบาย
ถึงการแปลงกฎเพื่อแปลงขอมูลจากโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนโครงสรางการสงออกขอมูล 
ซ่ึงในเคารางจะตองมีการอธิบายทั้งโครงสรางการนําเขาขอมูลและสงออก สําหรับเคาราง
โครงสรางการนําเขาขอมูลถูกเรียกวาเคารางงานประยุกต 
 a)  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วไป (8.2) 
  1) เคารางงานประยุกตและภาษาเคาราง 
  2)  รายการอักขระระหวางประเทศและภาษาที่ถูกสนับสนุน 
  3)  การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลที่จําเปน 
  4)  ชุดขอมูลและเคารางระบุเอกลักษณอ็อบเจกต 

5)  กลไกปรับปรุงขอมูลที่เปนไปได 
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 b)  โครงสรางการนําเขาขอมูล (8.3) 
  1)  โครงสรางขอมูลถูกใชเพื่อเก็บขอมูลที่กําหนดโดยเคารางงานประยุกต ถูก
เรียกวาแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
  2) แบบจําลองกรณีตัวอยาง แบบใดที่เกี่ยวของกับเคารางงานประยุกต 
 c)  โครงสรางการสงออกขอมูลที่ถูกใชเรียกวารูปแบบการแลกเปลี่ยน (8.4) 
 d)   กฎการแปลงถูกเรียกวาการแปลงเพื่อแปลงขอมูลในแบบจําลองกรณีตัวอยางไปยัง
รูปแบบการแลกเปลี่ยน (8.5) 
  1)   กฎการแปลงสําหรับการเขารหัส 
  2)   กฎการแปลงสําหรับการถอดรหัสหากจําเปน 
 e)  ตัวอยางที่พอเพียงของขอมูลนามธรรม การประยุกตใชกฎการแปลงและขอมูลที่ถูก
เขารหัส (8.6) 
 8.2  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วๆ ไป 
  8.2.1 เคารางงานประยุกตและภาษาเคาราง 
  กฎการเขารหัสจะตองระบุภาษาเคารางที่ใชเพื่อกําหนดเคารางงานประยุกตและ
อธิบายถึงการสรางเคารางงานประยุกต 
  8.2.2  รายการอักขระและภาษา 
  รายการอักขระเปนการกําหนดอักขระที่มีไดการอนุญาตไว  ถามีความตองการ
มากกวาหนึ่งภาษา กลไกการระบุภาษาควรจะถูกพิจารณาการระบุภาษาแทจริงของขอความการ
เขารหัส  
  กฎการเขารหัสจะตองระบุถึงรายการอักขระที่ถูกใช ภาษาและกลไกการระบุภาษา
ที่ถูกสนับสนุน 
  8.2.3  การแลกเปล่ียนขอมูลอธิบายขอมูล 
  การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูล  คือ  ขอมูลอธิบายขอมูลที่ เกี่ยวของกับ
โครงสรางขอมูลที่ ถูกเขารหัส ซ่ึงอาจจะมีการบรรยายถึงผู ริเ ร่ิมชุดขอมูล โดยอางอิงไปยัง
สารสนเทศขอมูลอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล และอางไปยังเคารางงานประยุกตและให
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกฎการเขารหัสที่ประยุกตใช 
  กฎการเขารหัสจะตองระบุการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลและโครงสราง
ขอมูลการเขารหัส 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 4) 

ภาพที่ ก-4 ตัวอยางการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูล 
 

  8.2.4  ชุดขอมูล 
   8.2.4.1  เนื้อภาพหยาบและโครงสราง 
   ถือเปนสวนที่สําคัญตอการกําหนดเนื้อภาพหยาบและโครงสรางของชุด
ขอมูลที่มีจะสามารถเขารหัสและถอดรหัสไดอยางมีประสิทธิภาพ อ็อบเจกตที่ถูกพิจารณาในที่นี้คือ
หนวยพื้นฐานของสารสนเทศและประเภทของวัตถุที่แตกตางกันที่จะตองถูกระบุ อ็อบเจกตในชุด
ขอมูลอาจจะเปนโครงสรางแบบเรียงลําดับ และ/หรือ ลําดับชั้น อ็อบเจกตอาจจะเปนโครงสราง
ภายในตามลําดับของลักษณะเฉพาะซึ่งมันอาจจะจัดเก็บการอางอิงไปยังอ็อบเจกตอ่ืนๆ และอาจจะ
ประกอบไปดวยอ็อบเจกตอ่ืนๆ ในลักษณะเชิงลําดับชั้น 
   กฎการเขารหัสจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
   -  อ็อบเจกตคืออะไรและเปนอ็อบเจกตแบบใด 
   -  โครงสรางของอ็อบเจกต 
   -  โครงสรางของชุดขอมูล 
   8.2.4.2  การระบุอ็อบเจกต 
   อ็อบเจกตอาจจะถูกกําหนดใหเปนตัวระบุที่ยินยอมใหระบุช่ือที่ไมซํ้า
ภายในเนื้อหาเฉพาะสวน ควรจะมีการพิจารณา 2 เนื้อหาที่แตกตางกัน ดังนี้ 
   a)  เนื้อหาแรกคอืชุดขอมูลซ่ึงตัวระบุอ็อบเจกต (IDs) ตองไมซํ้าภายในชุด
ขอมูล ตัวระบุเหลานี้ยินยอมใหอ็อบเจกตโยนยายไปยังอ็อบเจกตอ่ืนๆ ภายในเนื้อหาของชุดขอมูล
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ตัวระบุอาจจะถูกกําหนดตามอ็อบเจกตเมื่อมีการแทรกไปยังชุดขอมูลและโดยธรรมชาติจะเปนแบบ
ช่ัวคราว 
   b)  เนื้อหาที่สองเปนขอบเขตงานประยุกตที่มีการกําหนดอยางเปนสากล
และระบุเคารางเรียกวา universal unique identifiers (UUIDs) UUID เปนการกําหนดอ็อบเจกตเมื่อ
มันถูกสรางและมีความเสถียรมากกวาชวงอายุของอ็อบเจกตทั้งหมด เมื่อ UUID ของอ็อบเจกตที่ถูก
ลบไมสามารถใชไดอีก UUID กําหนดไวสําหรับการจัดการขอมูลที่ถูกแจกจายเปนระยะเวลานาน
และใหเครื่องปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามจริง ตัวระบุเหลานี้ถูกเรียกวาตัวระบุคงเดิมชื่อแมขายที่
พิเศษจะถูกใชเพื่อแกปญหาตัวระบุคงเดิมซึ่งตัวระบุจะตองไมซํ้ากันภายในขอจํากัดสากลที่มีการ
กําหนดไวอยางดีโดยเคารางงานประยุกต 
   กฎการเขารหัสจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
   -  กลไกการระบุอ็อบเจกตที่แตกตางจะถูกใช 
   -  โครงสรางภายใน 
  8.2.5  กลไกการปรับปรุง 
  กลไกการปรับปรุงอนุญาติการแลกเปลี่ยนขอมูลคงเดิมที่ เปนการนําวันที่ที่
ปราศจากความตองการในการทําซ้ําชุดขอมูลใหม นโยบายและวิธีการสําหรับปรับปรุงควรจะ
กําหนดโดยระบุงานประยุกต การปรับปรุงดั้งเดิมพื้นฐานสามอยางจะกําหนดการเพิ่ม แกไข และ
ลบ การทํางานดั้งเดิมบนชั้นอ็อบเจกต แตอาจจะกําหนดการทํางานกับชั้นลักษณะเฉพาะหรือ
ความสัมพันธอีกดวย อ็อบเจกตใดๆ มีการสงผานขอมูลแบบเดิมดวย UUID อาจจะแกไขหรือลบ 
ชุดขอมูลปรับปรุงบรรจุลําดับชั้นของการอัพเดตขอมูลดั้งเดิม การปรับปรุงพื้นฐานอธิบายไดดังนี้ 
  a) การเพิ่ม อ็อบเจกตใหมถูกเพิ่มไปยังแหลงชุดขอมูลและควรจะถูกเพิ่มไปยังชุด
ขอมูลเปาหมาย การเพิ่มแบบดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับอ็อบเจกตใหมที่เปนการเพิ่ม
และอาจจะบรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับสวนที่แทรกในชุดขอมูลเปาหมาย 
  b) การแกไข อ็อบเจกตที่มีอยูจะมีการแกไขในแหลงของชุดขอมูลและควรจะ
ปรับปรุงในชุดขอมูลเปาหมาย การแกไขดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศที่ระบุอ็อบเจกตเปาหมาย
และการแกไขจริง ตัวอยางของการแกไขสารสนเทศควรจะมีขอบเขตจากอ็อบเจกตสมบูรณไปถึง
เพียงการปรับปรุงลักษณะเฉพาะ 
  c) การลบ อ็อบเจกตที่มีอยูมีการลบในแหลงชุดขอมูลและควรจะลบในชุดขอมูล
เปาหมาย การลบดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศที่ระบุอ็อบเจกตเปาหมายที่ถูกลบ 
  กฎการเขารหัสควรจะระบุกลไกการปรับปรุงที่ตองการหรือไมตองการ ถากลไก
การปรับปรุงเปนสิ่งที่ตองการกฎการเขารหัสควรจะระบุรายละเอียดดังนี้ 
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  -  นโยบายและการดําเนินการสําหรับปรับปรุงขอมูล 
  - การปรับปรุงดั้งเดิมที่แตกตางที่สนับสนุนและวิธีที่อางถึงอ็อบเจกตที่มีอยูโดย 
universal unique identifiers (UUIDs) และการรับสงสารสนเทศที่ถูกปรับปรุง 
 8.3  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
 โครงสรางการนําเขาขอมูลถูกเรียกวาแบบจําลองกรณีตัวอยางและมันเปนเครื่องมือเพื่อใช
อางถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับการประยุกตใช สําหรับการกําหนดกฎการแปลงและสําหรับตัวอยางที่
ชัดเจนแบบจําลองกรณีตัวอยางจะตองสามารถแสดงแทนขอมูลตามที่มีการระบุไวตามเคารางงาน
ประยุกตไดโดยอาจจะมีการระบุเคารางงานประยุกตเฉพาะสวนหรือสามารถแสดงแทนขอมูลตาม
เคารางตางๆ ได มันอาจจะเปนนามธรรมในที่ที่ไมไดมีการทํางานในสวนของบริการเขารหัสที่
แทจริง 
 กฎการเขารหัสจะตองระบุตามแบบจําลองกรณีตัวอยางและที่สัมพันธกับเคารางงาน
ประยุกต 
 8.4  โครงสรางการสงออกขอมูล 
 โครงสรางการสงออกขอมูลเปนการระบุถึงขอมูลวาเปนโครงสรางหรือตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนไฟลแบบใดเคารางอาจจะประกอบกับโครงสรางการสงออกขอมูล 
 กฎการเขารหัสจะตองระบุโครงสรางการสงออกขอมูลและอาจแสดงถึงเคารางโครงสราง
การสงออกขอมูล 
 8.5   กฎการแปลง 
  กฎการแปลงเปนการระบุถึงกรณีตัวอยาง ในโครงสรางการนําเขาขอมูลที่ถูกแปลงไปเปน 
กรณีตัวอยางในโครงสรางการสงออกขอมูล  การกําหนดคากฎการแปลง 2 แบบที่อาจจะยังมีอยูคือ 
แบบที่ 1 คือการกําหนดคาของเคารางกฎการแปลงซึ่งมีการกําหนดการแปลงจาก UML schema ไป
เปนเคารางของโครงสรางการสงออกขอมูล แบบที่ 2 คือการกําหนดคากรณีตัวอยางกฎการแปลง 
ซ่ึงมีการกําหนดการแปลงจากกรณีตัวอยางในแบบจําลองกรณีตัวอยางเปนกรณีตัวอยางใน
แบบจําลองขอมูลผลลัพธ ภาพที่ ก-5 แสดงใหเห็นถึงกฎการแปลงที่ตางกัน 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 5) 
ภาพที่ ก-5 กฎการแปลง 

 
  กฎการแปลงที่จะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
 -   เคารางกฎการแปลง 
 -  กรณีตวัอยางกฎการแปลง 
 8.6  ตัวอยาง 
 ตัวอยางถือเปนสิ่งที่สําคัญในการทําความเขาใจกฎการแปลงและการทดสอบบริการ
เขารหัส 
 กฎการเขารหสัที่จะตองเตรยีม ดังนี ้
 -  ตัวอยางภาพกฎการแปลง 
 -  ขอมูลทดสอบที่สามารถใชในบริการเขารหัส 
 
9  บริการเขารหัส (Encoding service) 
 บริการเขารหัส คือ สวนประกอบโปรแกรมที่ใชปฏิบัติการ บริการเขารหัสและหนาจอที่จัด
ไวตามหนาที ่
 บริการเขารหัสจะมีรายละเอียด ดังนี ้
 -  เตรียมสวนติดตอที่เปนฟงกชันผานสวนติดตอหนึ่งหรือมากกวาที่ระบุใน ISO 19119 
 -  มีสามารถที่จะเขารหัสและถอดรหัสขอมูลตามกฎการแปลงกรณีตัวอยาง 
 -  สามารถสรางเคารางโครงสรางการสงออกขอมูลตามกฎการแปลงเคาราง 
 ภาพที่ ก-6  คือ ตัวอยางของบริการเขารหัสที่มีพื้นฐานบน XML 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure 6) 

ภาพที่ ก-6  ตวัอยางสวนติดตอบริการเขารหัส  
 
 สวนติดตอบริการเขารหัสที่แสดงในภาพที่ ก-6 ที่สนับสนุนกับ 3 การดําเนินการไดแก 
generateXMLSchema เขารหัสและถอดรหัส   

การดําเนินการ "generateXMLSchema" อาจใชในการสรางไฟลเคาราง XML ซ่ึงการ
ดําเนินการเหลานี้ไดนําแบบจําลองเคารางที่เปนพารามิเตอรนําเขาและสรางผลลัพธเปนอ็อบเจกต 
XMLStream และการดําเนินการ "encode" จะใชในการสรางเอกสาร XML จะใหแบบจําลองเคาราง
และแบบจําลองกรณีตัวอยางที่เปนพารามิเตอรนําเขาและสงกลับ XMLStream object สวนการ
ดําเนินการ "decode" จะถูกใชในการแปลความหมายเอกสาร XML และอ็อบเจกต XMLStream ที่
นําเขาและสงกลับแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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ภาคผนวก A กฎการเขารหัสตามพื้นฐานของ XML 
(Annex A : XML based encoding rule in use by communities) 
 A.1  บทนํา 
   ภาคผนวกนี้ระบุของกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML ที่ควรถูกใชสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยธรรมชาติโดยกฎการเขารหัสจะทํางานรวมกับ Unified Modeling Language 
(UML) และกําหนดกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานอยูบน Extensible Markup Language (XML) ความ
ตองการตามขอที่ 8 และระบุไวดังนี้ 
 -  ขอจํากัดของการเขารหัสโดยทั่วไปในภาคผนวก A.2 
 -  โครงสรางการนําเขาขอมูลในภาคผนวก A.3 
 -  โครงสรางการสงออกขอมูลในภาคผนวก A.3 
  -  กฎการแปลงในภาคผนวก A.5 และ A.6 
 -  ตัวอยางที่ใหในภาคผนวก A.5.8 และ A.6.4 
 กฎการแปลงที่มีพื้นฐานอยูบนแนวคิดที่ทําการระบุคลาสบนเคารางงานประยุกตที่ถูกแปลง
ตามการประกาศประเภทในเคาราง XML สวนอ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางจะถูกแปลง
ตามโครงสรางอิลิเมนทที่สอดคลองในเอกสาร XML ดังภาพที่ ก-A.1  ไดบรรยายถึงกฎการแปลง 2 
แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.1) 
ภาพที่ ก-A.1  XML based conversion rules 
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 A.2  ความตองการของการเขารหัสโดยทั่วไป 
  A.2.1  application schema 
   A.2.1.1  บทนํา 
   เคารางงานประยุกตจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบภาษา UML schema 
เปนไปตามกฎที่ถูกระบุอยูใน ISO/TS 19103 และ ISO 19109 application schema ประกอบไปดวย
แนวคิดที่กําหนดการใชงานโดยแสดงอยูในรูปของคลาสและความสัมพันธบางคลาสอาจจะถูก
นําเขาจากเคารางที่เปนมาตรฐานในมาตรฐานสากลอื่นๆ  
   A.2.1.2  คลาส 
   พื้นฐานแนวคิดของแบบจําลองใน UML คือคลาสซึ่งมันจะถูกระบุดวย
ช่ือและตนแบบโดยคลาสอาจจะมี ลักษณะเฉพาะ การดําเนินการ และเงื่อนไข และความสัมพันธที่
มีสวนรวมคลาสจะกําหนดประเภทที่ถูกใชตามกลองที่สรางที่กําหนดในคลาสอื่นๆ ประเภทเปน
รากฐานในการสรางกลองดานนอกของรูปแบบทั้งหมดของขอมูลที่ถูกประกอบและถูกเขารหัส 
เชน ตัวเลข คาพิกัด ชุดขอความ วันที่ และอ็อบเจกตประเภทจะกําหนดขอบเขตคาที่เปนไดและ การ
ดําเนินการบนคาของขอบเขต 
   ประเภทประกอบดวย 2 บัญชีรายการหลัก ซ่ึงเปนประเภทขอมูลอยางงาย
และประเภทขอมูลแบบซับซอน แบบประเภทขอมูลอยางงายหากเปนการเขารหัสที่เปนที่ยอมรับก็
จะถูกกําหนดใหเปนประเภทซึ่งอาจจะมีการกําหนดถึงการแทนคาของประเภทแบบบิต ในพื้นที่
หนวยความจําหรือ ตัวอักขระในการเขารหัสอักษร ตัวอยางของประเภทขอมูลอยางงายก็คือ 
integer, float และ string สวนประเภทขอมูลแบบซับซอนเมื่อเปนการเขารหัสที่ไมเปนที่ยอมรับ
ประเภทที่ถูกกําหนด ตัวอยางเชน ประเภทอ็อบเจกต ประเภทโครงสราง ระเบียน และการจัดเก็บซึ่ง
ประเภทขอมูลแบบซับซอนนี้จะยังคงรวบรวมโครงสรางของลักษณะเฉพาะพื้นฐานและซับซอน 
และเขารหัสโดยใชการรวมกันของประเภทพื้นฐานและสวนดั้งเดิมที่เปนโครงสรางพิเศษ บัญชี
รายการที่ 3 คือประเภทขอมูลภายนอกที่ถูกกําหนดนอกเหนือจากชุดมาตรฐานของ ISO 19100  
   a)  ประเภทขอมูลแบบงาย ที่เปนประเภทพื้นฐานสําหรับการแสดงแทน
คา ไดแก 
    1) ประเภทขอมูลพื้นฐานไดแกCharacterString, Integer, Binary,  
Boolean, Date, Time เปนตน 
    2)  ประเภทขอมูลที่ถูกระบุและรายการรหัส คือรายการของคาที่
เปนไดซ่ึงแตละคาคือคํา หรือรหัสที่สัมพันธกันทางภาษา 
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   b)  ประเภทขอมูลแบบซับซอน เปนประเภทที่มีการแสดงถึงคาที่มีความ
ซับซอนมากๆ 
    1)  การรวบรวมประเภทขอมูล เชน ประเภทแมแบบเพื่อแสดง
แทนเหตุการณที่เกิดขึ้นของประเภทอื่นๆ  
    2)  ประเภทขอมูลที่เปนโครงสราง เชน ประเภทที่กําหนดกลุม
ของลักษณะเฉพาะ 
    3)  ประเภทอ็อบเจกต เชน ประเภทกรณีตัวอยางที่เปนออ็บเจกตซ่ึง
มักจะถูกกําหนดในเคารางงานประยุกตหรือเคารางที่เปนมาตรฐาน เชน GM_Point, Building เปนตน 
    4)  สวนติดตอ เชน ประเภทกรณีตัวอยางที่เปนสวนของการบริการ 
   c)  ประเภทขอมูลภายนอก อาจเปนประเภทแบบพื้นฐานหรือซับซอนใน
การเขารหัสที่ถูกกําหนดไวหรือไมไดมีการกําหนดไวในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ตัวอยางเชน 
รูปแบบภาพ เชน NASA MODIS, TIFF เปนตน เครื่องที่มีการอางอิงแบบพิเศษจะตองมีการระบุ
การอางอิงมักจะถูกจัดเก็บไวในไฟลที่แยกจากประเภทขอมูลภายนอก  
   ISO/TS 19103 ไดระบุการจําลองแนวคิดที่จะใชงานวาประกอบดวย
จํานวนของประเภทขอมูลทั้งแบบงายและแบบซับซอนพรอมทั้งความหมาย ผูพัฒนาโปรแกรมระบุ
ใหมีผูใชอยางไมจํากัดที่ถูกกําหนดตามประเภทขอมูลและประเภทอ็อบจกตโดยใช stereotype 
extension mechanism ของ UML มาตรฐานสากลอื่นๆ ที่อยูภายในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ได
กําหนดประเภทขอมูลที่พิเศษเพิ่มมากขึ้น ผูพัฒนาเคารางงานประยุกตอาจจะมีความจําเปนในบาง
โอกาสที่จะใชประเภทขอมูลภายนอก ซ่ึงมันเปนพื้นฐานหรือโครงสรางของประเภทขอมูลที่ถูก
ระบุไวภายนอกชุดมาตรฐานสากล โดยจะตองมีการเขารหัสที่กําหนดไวเปนอยางดี ตัวอยาง 
รูปแบบภาพ เชน NASA MODIS และ TIFF สวนอ็อบเจกตของประเภทขอมูลภายนอกสามารถ
จัดเก็บในไฟลที่แยกกันไดและการอางอิงเครื่องแบบพิเศษตามการอางอิงถึงประเภทขอมูลที่จะตอง
ถูกระบุ 
   stereotypes ที่ไดรับการอนุญาตในคลาสไดถูกอธิบายในตารางที่ ก-A.1 
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ตารางที่ ก-A.1  stereotypes บนคลาส 

stereotypes คําอธิบาย 
<<BasicType>> กําหนดพื้นฐานประเภทขอมูลที่มีการเขารหัสตามที่ระบุไวอยาง

ถูกตอง 
<<DataType>> กําหนดโครงสรางประเภทขอมูลสวนกรณีตัวอยางเปนอ็อบเจกตที่

ไมไดรับการพิจารณาและและตองไมมีการตั้งชื่อ 
<<Union>> กําหนด ประเภทขอมูล union  
<<Enumeration>> กําหนด ประเภทขอมูล enumerated 
<<CodeList>> กําหนด ประเภทขอมูล enumerated ที่เพิ่มเติม ประกอบดวยรหัส

และคาที่เปนคู 
<<Interface>> กําหนดหนาจอบริการและจะตองไมถูกกําหนดรหัส 
<<Type>> กําหนดประเภทอ็อบเจกตซ่ึงกรณีตัวอยางจะตองมีการระบุช่ือ 
NONE กําหนดประเภทอ็อบเจกตซ่ึงกรณีตัวอยางจะตองมีการระบุช่ือ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table A.1) 
 

 อ็อบเจกตเปนหนวยพื้นฐานที่ถูกพิจารณาสําหรับการแลกเปลี่ยน มุมมอง
หนึ่งคือส่ิงที่จําเปนเพื่อยึดสถานะของอ็อบเจกตที่จะถูกพิจารณาเพื่อวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลลักษณะสัมพันธและความสัมพันธก็จะตองถูกกําหนดรหัส สวนการดําเนินการและเงื่อนไข
จะไมถูกพิจารณาเพิ่มกฎการเขารหัสจะตองทําการระบุกรณีตัวอยางของคลาสที่จะเปนตัวแทนใน
การแสดงซึ่งประกอบดวยลักษณะเฉพาะและความสัมพันธที่เปนโครงสรางและถูกแสดง 
   A.2.1.3  Attributes 
   ลักษณะเฉพาะที่ถูกระบุช่ือ ซ่ึงมันอาจจะมีการประกาศที่หลากหลายและ
มักจะตองมีประเภท การประกาศที่หลากหลายจะตองบงชี้ถึงจํานวนของคาที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง
ของลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะ 
   การรวบรวมความหลากหลายและการใชงานประเภทขอมูลที่มีการ
รวบรวมไวตามคาอยางเปนระบบ 
   โดยเครื่องจะเปนตัวจัดการคาวาง ประเภทจะตองกําหนดถึงคาวางที่จะถูก
แสดงแทน ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ISO/TS 19103 สําหรับการนิยามพื้นฐานและการรวบรวม ประเภท
ขอมูล 
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   A.2.1.4  Associations 
   ความสัมพันธกําหนดความสัมพันธระหวางคลาสที่เกี่ยวของกับการ
เชื่อมตอกลุมกรณีตัวอยางตางๆกรณีตัวอยางของความสัมพันธจะเรียกวาการเชื่อมโยง ซ่ึงการ
เชื่อมโยงจะจัดเก็บลําดับรายการของการอางอิงไปยังอ็อบเจกตและ UML กําหนดถึงชนิด
ความสัมพันธที่แตกตางกนั 3 แบบที่เรียกวา association, aggregation และ composition ดังนี้ 
   -  Association  กําหนดความสัมพันธทั่วๆ ไประหวาง คลาส 
   -  Aggregation  กําหนดความสัมพันธแบบ weak part-whole ระหวาง 
คลาส 
   -  Composition  กําหนดความสัมพันธแบบ strong part-whole ระหวาง 
คลาส 
   ซ่ึงความสัมพันธทั้ง 3 ชนิดนี้มีขอแตกตางกันในเชิงของความหมาย ตาม
รายละเอียดของ ISO/TS 19103 
   การสิ้นสุดความสัมพันธจะถูกกําหนดโดยกฎตามชื่อของมันคลาส
เปาหมายและสวนที่เพิ่มเขามาซึ่งจะถูกอธิบายโดยการประกาศที่หลากหลายชื่อบทบาทจะถูกใช
แสดงแทนการเชื่อมโยงชื่อบทบาทจะหายไปเมื่อไมไดกําหนดการเชื่อมโยง 
  A.2.2  โครงสรางการแลกเปลี่ยน 
  โครงสรางการแลกเปลี่ยนจะถูกแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 เปนสวนของ
การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลซ่ึงจะตองอธิบายตามขอที่ 8.2.3  สวนที่ 2 เปนสวนชุดขอมูล 
จะตองบรรจุ XML อิลิเมนท ที่สนับสนุนอ็อบเจกตอิสระ สวนที่ 3 เปนสวนของทางเลือกและ
ปรับปรุงที่ใหเปนปจจุบันตามที่ 8.2.5 ไดอธิบายไว 
 
  A.2.3  รายการอักขระและภาษา 
  ISO/IEC 10646 จะตองใชงานตามรายการอักขระของกฎการเขารหัสภายใตการ
สรางการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนภาษาและรายการอักขระ 
  A.2.4  ขอกําหนดชุดขอมูลและอ็อบเจกต 
  ขอกําหนดในการระบุอ็อบเจกตประกอบดวย 2 วิธีตามที่ไดอธิบายไวในขอ 
8.2.5.2 ดังนี้ 
  -  จะตองเปนตัวระบุชุดขอมูล ที่ไมซํ้าตาม XML's ID mechanism 
  -  ตัวระบุมีความเปนเอกลักษณอยางเปนสากลตามการระบุในขอบเขตงาน
ประยุกต 
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  หมายเหตุ คําวา " universal unique identifier” มีความหมายเชนเดียวกับ 
“domain unique identifier”  ซ่ึงภาคผนวกนี้จะใชมันและใช "UUID" ตามคํายอสําหรับกลุมที่ใชงาน 
โดย " universal unique identifier” มักจะไมเหมาะสมสําหรับขอบเขตงานประยุกต ตามความ
แตกตางของ “domain unique identifier” ซ่ึงจะเหมาะสมกับขอบเขตงานประยุกต  
  ตัวอยาง  ขอบเขตงานประยุกต อาจจะตองการใชตัวระบุที่ประกอบดวย 2 
สวนดังนี้ สวนแรกคือช่ือโดเมน และสวนที่สองคือหมายเลข integer instance ซ่ึงแตละสวนสามารถ
แยกไดโดยเครื่องหมายโคลอน ":"  หมายเลขกรณีตัวอยางอาจจะถูกกําหนดรหัสใน hex โดยไมมี
ขอจํากัดของขนาดของหมายเลขกรณีตัวอยางสวนตัวอยางของ UUIDs ใน ขอบเขตถูกเรียกวา 
"example" คือ "example:F23C30" และ "example"FFFFFF12345A" 
  A.2.5  Update mechanism 
  การปรับปรุงขอมูลสามอยางถูกกําหนดไว ผูใชอาจจะเพิ่มรายการขอมูลดั้งเดิมเขาไป 
A.3  Input data structure 
 A.3.1   A Generic instance model 

  แบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปไดถูกกําหนดในหัวขอยอยนี้ แบบจําลอง
กรณีตัวอยาง เปนการแสดงขอมูลที่สามารถทําไดถูกอธิบายโดยเคารางงานประยุกตใน UML 
แบบจําลองกรณีตัวอยางไดแสดงถึงเคารางงานประยุกต ที่ระบุถึงโครงสรางขอมูลในขอที่ 6 
แบบจําลองกรณีตัวอยาง ประกอบไปดวยชุดขอมูล (IM_Dataset) ที่บรรจุลําดับอ็อบเจกต  
(IM_Object) โดยอ็อบเจกตประกอบดวยลําดับของ properties (IM_Property) คุณสมบัติแตละตัว
เปนการเขารหัสไปยังประเภทขอมูล แบบจําลองกรณีตัวอยางแสดงในภาพ ก-A.2 และภาพ ก-A.3  
  เคารางงานประยุกตเปนการระบุถึงจํานวนของคลาสและลักษณะเฉพาะและ
ความสัมพันธ และพื้นฐานในการสรางการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล (dataset) โดย w ไดบรรจุ 
อ็อบเจกตหนึ่งหรือมากกวาที่เปนโครงสรางและการเขารหัสตามคําอธิบายคลาสหัวขอนี้ไดอธิบาย
ถึงหลักการในการแสดงอ็อบเจกต ลักษณะเฉพาะ และ ความสัมพันธ ระหวางอ็อบเจกต 
  หนวยพื้นฐานของสารสนเทศในชุดขอมูลคืออ็อบเจกต ซ่ึงอ็อบเจกตจะเปนกรณี
ตัวอยางของการสรางคลาสเดี่ยว หากไมมีกรณีตัวอยางของคลาสนามธรรมและคลาสตนแบบ ถือ
เปนสวนติดตอ โดยคุณสมบัติจะถูกกําหนดตามคลาสที่ถูกเขารหัสตามสวนของการสรางการสืบ
ทอด ซ่ึงแตละคลาสจะตองไมมีช่ือซํ้ากันภายในเคารางงานประยุกต โดยเคารางงานประยุกตอาจจะ
ทําการอางถึงหรือใชคลาส ที่ถูกกําหนดในเคารางที่เปนมาตรฐานหรือเคารางงานประยุกต ซ่ึงใน
การประกาศ คลาสตางๆ จะตองใหตรงกับที่มีอยูในแบบจําลอง UML ที่ไดระบุเคารางงานประยุกต
หรือพรอมดวยเคารางงานประยุกต ที่มีการแยกไฟล 
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  อ็อบเจกตควรจะตองจัดเก็บรายการคําสั่งของคาคุณสมบัติ โดยคลาสของอ็อบเจกต
จะเปนตัวกําหนด คุณสมบัติ และคลาสที่ถูกสืบทอดโดยคลาส supertypes หรือที่ถูกกําหนดภายใน
คลาสของตัวมันเอง เพื่อที่จะแยกแยะระหวางคุณสมบัติที่แตกตาง ซ่ึงคุณสมบัติจะตองมีช่ือที่ไมซํ้ากัน
อยูภายในคลาสของมัน ประเภทขอมูลของคุณสมบัติจะเปนตัวควบคุมคาที่เปนไปไดและบงชี้ถึงคาที่
หลากหลายที่บงบอกถึงจํานวนของกรณีตัวอยางของลักษณะเฉพาะในอ็อบเจกต 
  อ็อบเจกตจะมีความสอดคลองกับคลาสที่ถูกระบุอยูในเคารางงานประยุกตหรือเคา
รางมาตรฐาน  ซ่ึงไดระบุลักษณะเฉพาะที่เปนไปไดและความสัมพันธที่จําเปนตอการแสดงสถานะ
ของอ็อบเจกต โดย IM_Object จะอางไปยังคลาสของมันโดยลักษณะเฉพาะ "class" ซ่ึงมันจะถูก
ระบุภายในเนื้อหาของประเภทขอมูล โดยเปนตัวระบุ "id" ที่ไมซํ้า และอาจจะมีความเปนเอกลักษณ
อยางเปนสากลที่ถูกกําหนดตามที่มีการระบุไวทั่วโลก และขอบเขตประยุกตหรือเนมสเปชที่มีช่ือ
ลักษณะเฉพาะ เปน “uuid"  
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.2) 
ภาพที่ ก-A.2  Instance model: dataset, object และ property 

  ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธถูกระบุโดยคลาสถูกแปลงไปยังลําดับคําสั่งของ
คุณสมบัติ ซ่ึง property (IM_Property) เปนตัวแสดงคาชื่อคู ซ่ึงมันสามารถแสดง ลักษณะเฉพาะ 
ความสัมพันธ และองคประกอบ ช่ือคุณสมบัติจะตองสอดคลองกับชื่อ ลักษณะเฉพาะหรือช่ือ
บทบาทเปาหมายของความสัมพันธ ซ่ึงคา (IM_Value) แสดงถึงคาคุณสมบัติ 
  คา null อาจจะบอกความหมายชัดเจนหรือโดยนัย คา null แบบชัดเจนจะถูกระบุ
โดยกรณีตัวอยางของ IM_Property ที่สอดคลองกับคาวาง สวนคา null แบบโดยนัยถูกระบุในกรณี
ที่กรณีตัวอยางของ IM_Property ที่หายไป 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.3) 

ภาพที่ ก-A.3 Instance model: Value types 
 
  ประเภทคา 5 คาระบุไวดังนี้ 
  -  IM_BasicValue แสดงถึงคาของประเภทแบบงาย ตัวอยางเชน integer หรือ 
character string 
  -  IM_ObjectReference แสดงถึงการเชื่อมโยงหรือการอางอิงไปยังอ็อบเจกต
เปาหมาย โดยอ็อบเจกต เปาหมายอาจอยูตําแหนงเดียวกันหรือชุดขอมูลอ่ืนๆ ตัวระบุที่เปนเอกลัษณ 
(ID) เปาหมายเปนอ็อบเจกต ที่อยูที่ชุดขอมูลเดียวกัน สวนตัวระบุเอกลักษณหลัก (duid_ref) 
เปาหมายตําแหนงอ็อบเจกต ภายในเนื้อหาขอบเขตงานประยุกต 
  -  IM_Object แทนอ็อบเจกต 
  -  IM_StructureedValue แสดงคากลุมลักษณะเฉพาะที่ซับซอน ลําดับของ 
properties (IM_Property) 
  -  IM_CollectionValue แทนประเภทการจัดเก็บ ตัวอยางเชน กลุม ลําดับ และ
พจนานกุรม IM_CollectionValue แทนคาของประเภทโครงสรางที่ไมมีช่ืออิลิเมนท โดยอาจเปนทั้ง
ค าพื้นฐานและค าโครงสร าง  ตัวอย างของการจัด เก็บประเภทโครงสร างพจนานุกรม 
<<KeyType,ValueType>> และ ลําดับ <Sequence<Integer>>    
  อ็อบเจกต อาจจะเปนความสัมพันธที่ถูกเชื่อมโยง (หรืออางถึง) อ็อบเจกตหนึ่ง
หรือมากกวา ซ่ึง UML ไดระบุชนิดที่แตกตางกันไว 3 แบบของความสัมพันธที่เรียกวา association, 
aggregation และ composition กับความหมายที่แตกตาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ISO/TS 
19103 สวนสัญลักษณ 2 แบบซึ่งเปนเครื่องหมายโดยทั่วไปของ ความสัมพันธ อาจจะถูกหอหุมตาม
สวนของอ็อบเจกต หรือไมเกี่ยวของกับอ็อบเจกตที่เปนคุณสมบัติความสัมพันธที่มีการแยกหรือเปน
ตารางความสัมพันธ 
  การหอหุมเปนสัญลักษณของเครื่องหมายที่แยกความสัมพันธไปยังคุณสมบัติ
ของอ็อบเจกตตนกําเนิดและคุณสมบัติของอ็อบเจกตเปาหมาย ซ่ึงคุณสมบัติทั้ง 2 นี้เปนจุดที่
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เชื่อมโยงไปยังอ็อบเจกต อ่ืนๆ โดยลําดับ คุณสมบัติเชื่อมโยงจะจัดเก็บการอางอิงไปยังอ็อบเจกต 
เปาหมายหรือในกรณีที่อ็อบเจกตเปาหมายเกิดจากการประกอบจากตัวมันเอง คุณสมบัติเชื่อมโยง
ถูกตั้งชื่อดวยกฎการตั้งชื่อแบบปดตามคลาสเปาหมายและมีความสอดคลองกับความหลากหลาย 
หากกฎการตั้งชื่อนั้นขาดหายไปหรือหากความสัมพันธไมไดโยงจากอ็อบเจกตตนกําเนิด ดังนั้นจึง
ไมจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติเชื่อมโยงคาของคุณสมบัติ เชื่อมโยง 2 แบบนี้ควรจะมีอยูในขอจํากัด
ความคงสภาพในการอางอิงที่เปนขอที่ควรปฏิบัติ แตหากอ็อบเจกตตนกําเนิดมีการอางอิงไปยังอ็อบ
เจกตเปาหมายอื่นๆ ตลอดจนคุณสมบัติเชื่อมโยงและอ็อบเจกตเปาหมายมีการเชื่อมโยงแบบ bi-
directional ไปยัง อ็อบเจกตตนกําเนิดซึ่งอ็อบเจกตเปาหมายจะตองสอดคลองกับคุณสมบัติเชื่อมโยง
ที่อางอิงกลับไปยังอ็อบเจกตตนกําเนิด 
  A.3.2  ความสัมพันธระหวาง UML และ instance model 
  ตารางที่ ก-A.2 ไดสรุปความสัมพันธระหวาง UML และ แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
โดย N/A ใชแทนที่ไมเหมาะสม 
  อ็อบเจกตมีพื้นฐานอยูบนคลาสที่มี supertypes ควรจัดเก็บคุณสมบัติทั้งหมด
ความสัมพันธ และองคประกอบของคลาสและของ supertypes เหลานั้น ซ่ึงลักษณะเฉพาะทั้งหมด
และความสัมพันธจะตองถูกคัดลอกมาจาก supertypes และถูกพิจารณาจากสวนของอ็อบเจกต สวน
ช่ือของลักษณะเฉพาะและชื่อความสัมพันธ จะตองมีวิธีการในการเขาถึงคาของ ลักษณะเฉพาะ ซ่ึง
ลักษณะเฉพาะและสวนสิ้นสุดความสัมพันธจะตองไมซํ้ากันภายในคลาส 
  การดําเนินการและเงื่อนไขจะตองไมถูกแปลงไปยังแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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ตารางที่ ก-A.2  สรุปความสัมพันธระหวาง UML และ instance model 
 

UML concept Instance model 

Package N/A 

Class 

         Stereotype  
                  <<Interface>>  

                  <<BasicType>> 

                  <<DataType>> 

                   <<Union>>  

                  <<Enumeration>> 

                   <<CodeList>>  

                  <<Type>> or NONE 

         Abstrect class 

         subclass 

 

 

N/A 

IM_BasicValue  

IM_StructuredValue  

IM_StructuredValue  

IM_BasicValue  

IM_BasicValue 

IM_Object  

N/A 

attributes and associations shall be copied from super 
classes 

Attribute IM_Property with IM_Value according to data type. Either 
(IM_BasicValue, IM_Object or IM_StructuredValue) 

Association IM_Property with IM_Value of  IM_ObjectReference 

Aggregation IM_Property with IM_Value according to either IM_Object or 
IM_ObjectReference 

Composition IM_Property with IM_Value of  IM_Object 

Operation N/A 

Constraint N/A 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table A.2) 
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ตารางที่ ก-A.3  การแปลงลกัษณะเฉพาะในความหลากหลายและประเภทการจัดเก็บ 

Attribute  Instance model  

a1 [0..*] : Integer  

is the same as  

a1 : Sequence<Integer> a  

IM_Property กับคาที่เกิดขึน้มากมาย  

a2 : Sequence<T>  IM_Property กับคาชนิด T ที่เกิดขึ้นมากมาย  

a3 : Dictionary<T1, T2>  IM_Property  กับคาที่เกิดขึน้มากมายของ IM_StructuredValue 
กับ 2 อิลิเมนทของคาแบบ T1 และ T2.  

a4 [0..*] : 
Sequence<Integer>  

IM_Property กับคาที่เกิดขึน้มากมายของ IM_StructuredValue 
กับ integer elements.  

a จะถูกตองสําหรับประเภทขอมูลพื้นฐาน 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table A.3) 
 
  หมายเหตุ 1 ช่ือลักษณะเฉพาะและความสัมพันธอาจเกิดปญหาขัดแยงกันหาก
มีการใชงานหอหุมวิธีอยางงายที่จะหลีกเลี่ยงปญหานี้คือ ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธทั้งหมด
จะตองถูกกําหนดตามชื่อคลาสที่ไดจัดสรรไวไมวาจะดวยการเลือก วิธีการหลีกเลี่ยงชื่อคลาสที่
ปลอยใหผูใชจัดการเอง 
  หมายเหตุ 2 การประกาศลักษณะเฉพาะและความสัมพันธใหมสามารถทําให
เกิดปญหาเมื่อมีการใชหอหุมการประกาศคาใหมนี้เกิดขึ้นเมื่อลักษณะเฉพาะและความสัมพันธถูก
ประกาศใน supertype ซ่ึงเปนการประกาศคาใหมใน subtype ทั้งชนิดแบบใหมหรือแบบควบคุม 
ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุไมสามารถทําการประกาศคาใหมไดและควรจะตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังที่จะมีการประกาศคาใหมที่ถือวาไมเหมาะสม 
 
A.3.3 ตัวอยางเคารางงานประยุกตและ แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
   A.3.3.1 application schema 
   ตัวอยางนี้เปนการกําหนดถึงเคารางงานประยุกตระบุถึงขอมูลบางตัวและ
แสดงถึงการแปลงจากขอมูลไปเปน แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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   ภาพที่ ก-A.4  กําหนดตัวอยางเคารางงานประยุกตที่มีการกําหนดไว 4
คลาสและความสัมพันธ ซ่ึงคลาสC0 ประกอบดวย 3 ลักษณะเฉพาะโดยลักษณะเฉพาะ "a1" มี 
multiplicity 0 หรือ 1 ซ่ึงหมายถึงทางเลือก และประเภทขอมูลพื้นฐานเปน "Real" สวน attribute 
"a2" มี multiplicity 0 หรือ many และลักษณะเฉพาะ "a3" คือโครงสรางประเภทขอมูลสวน 
ความสัมพันธระหวาง "c0" และ "c1" มี role name  2 ช่ือ "role" เปนสมาชิกของ "c0" และชื่อ
ความสัมพันธตาม C1 ในเนื้อหาของ C2 ซ่ึงคลาสC1 มีความสัมพันธตาม C0 ซ่ึงถูกเรียกวา "main" 
ขอสังเกตคลาส C2 มีลักษณะเฉพาะชื่อ "pos" กับคลาสประเภทขอมูลจุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.4) 
ภาพที่ ก-A.4  ตัวอยางเคารางงานประยุกต 

 
   A.3.3.2  ตัวอยางขอมูล 
   ตัวอยางขอมูลดังแสดงในภาพที่ ก-A.5 ในแผนผังอ็อบเจกต 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.5) 
ภาพที่ ก-A.5  ตัวอยางขอมูล 

 
A.4  โครงสรางการสงออกขอมูล 

  A.4.1  XML document 
  กฎการเขารหัสมีพื้นฐานอยูบน XML Recommendation 1.0 โดย XML เปน
รูปแบบขอความและคาของประเภทขอมูลทั้งหมดที่มีการเขารหัสอักขระ ขอมูลจะถูกเขารหัสโดย
ใช XML อิลิเมนท และทําตามกฎที่ใหใน XML Recommendation หนวยพื้นฐานของการเขารหัส
ใน XML คือ XML อิลิเมนทซ่ึงอิลิเมนทอาจจะมีลักษณะเฉพาะและเนื้อหา โดยเปนการทํางาน
โครงสรางแบบลําดับชั้นและรวมการเชื่อมโยงสิ่งอํานวยความสะดวกโครงสรางเครือขายของ XML 
ที่ถูกสราง โครงสรางการแลกเปลี่ยนจะตองเปนอิลิเมนทโดยลําดับที่สอดคลองกับอ็อบเจกตใน 
แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
  เคารางสําหรับโครงสรางการสงออกขอมูลที่ควบคุมโครงสรางของรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนจะตอง 
  -  ทําการตรวจสอบ XML Schema 
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  A.4.2  XML Schema (XSD) 
  XML Schema document (XSD) กําหนดจํานวนของประเภทแบบซับซอน 
ประเภทแบบงาย และการประกาศอิลิเมนทที่ระบุโครงสรางที่ถูกตองและกรณีตัวอยางขอมูลของ
เอกสาร XMLโดยกฎการแปลงเคาราง XML ถูกกําหนดในภาคผนวก A.5 

A.5  Schema conversion rules 
  A.5.1  XML Schema 
  กฎการแปลงเคารางไดระบุถึงการสราง XML Schema Document (XSD) ที่เปนไป
ตามเคารางงานประยุกตที่แสดงใน UML วัตถุประสงคหลักของ XSD คือตองแนใจวาเอกสาร XML
ที่ถูกสรางไดใชกฎการแปลงขอมูลที่ถูกตอง 
  XSD จะตองบรรจุประเภทคํานิยามและลักษณะเฉพาะและอิลิเมนทที่ประกาศที่
สอดคลองตามคลาสที่ถูกกําหนดในเคารางงานประยุกตซ่ึงอิลิเมนทจะตองถูกสรางในโครงสราง
การแลกเปลี่ยน XSD จะตองทําตาม XML Schema Part 1: Structures และ Part 2: Datatypes 
  XSD อาจจะเปนโครงสรางทางกายภาพในเอกสารเคารางเดี่ยวหรือมีการแบง
ออกเปนสวนๆ (sub) ตามเอกสารเคารางสวนโครงสรางทางดานตรรกะจะตองมีการอางอิงไปยัง
เครื่องมือเคารางเดียวที่ใชนําเขาหรือประกอบตามโปรแกรมของเคาราง XMLซ่ึงทั้ง 2 อยางไมไดมี
ขอจํากัดในการใชเนมสเปชใน XSD 
 จํานวนของกฎโดยทั่วไปไดมีการกําหนดตามขอตางๆ โดยปกติแลวคลาสจะตองถูกแปลง
เปนประเภทที่มีการอธิบายไวในภาคผนวก A.5.2 ซึ่งมันอาจจะถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท
ตามภาคผนวก A.5.4 และมันอาจจะเปนตัวเลขของโครงสรางการแลกเปลี่ยน 
 กฎโดยทั่วไปที่เปนที่ยอมรับมักจะเปนไปตามเอกสาร 
 หมายเหตุ เนมสเปชที่เปน "xs:" จะถูกใชเพื่ออางถึงเนมสเปชของเคาราง XMLตาม
เว็บไซต is "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   A.5.2  Types 
   A.5.2.1  <<BasicType>> 
    A.5.2.1.1  กฎโดยทั่วไป 
    class stereotyped <<BasicType>> จะต อ ง ถู ก แปลงต ามก า ร
ประกาศ simpleType ในเคาราง XMLทุกๆประเภทขอมูลที่ถูกกําหนดในเคาราง XMLสามารถใช
สรางบลอคตามที่ผูใชกําหนดที่กําหนดประเภทพื้นฐาน การเขารหัสสําหรับประเภทพื้นฐานจะตอง
เปนไปตามการแทนที่เปนที่ยอมรับที่ถูกระบุใน XML Schem Part 2: Datatypes 
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    กฎการจําลองสําหรับประเภทพื้นฐานไดถูกระบุใน ISO/TS 
19103 ประเภทพื้นฐานถูกระบุใน ISO/TS 19103 ที่มีการดัดแปลงตามขอดังตอไปนี้ 
    หมายเหตุ 2 ผูใชจะตองยอมรับขอจํากัดประเภทพื้นฐานที่มี
การใชงานการจํากัดของเครื่องใน XML Schema 
    หมายเหตุ 2 ประเภทที่แตกต างที่ ไม ชัด เจนถูกระบุใน 
ISO/Ts 19103 และไมใชที่เปน <<BasicType>>ตนแบบที่ใช การประกาศจะเปนไปตามกลุมยอย
ของประเภทขอมูลตามที่ไดนิยามอยูใน XML Schema Part 2: Datatypes 
    A.5.2.1.2  Number 
    ประเภทตัวเลขไดมีการระบุอยูใน ISO/TS 19103 ตาม abstract 
type และตนแบบของ Integer, จํานวนจริง และทศนิยมแตอยางไรก็ตามมันมักจะถูกใชในเคาราง
มาตรฐานที่แตกตางกัน ซ่ึงเคาราง XMLไมไดมีการระบุประเภทขอมูลนามธรรมแตจะมีการกําหนด
ทศนิยมตามตนแบบของ integer 
    หมายเหตุ ประเภทขอมูล ประเภทตัวเลขจะถูกประกาศ
ตาม simple ประเภทขอมูลที่มีพื้นฐานอยูบนประเภทขอมูลทศนิยม 
<xs:simpleType name="Number">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.3  Integer 
    Integer จะตองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema integer data type 
อาจจะมีการกําหนดคาขอบเขตหลัก 
<xs:simpleType name="Integer">  
 <xs:restriction base="xs:integer"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.4 ทศนิยมและจํานวนจริง 
    ทศนิยมและตัวเลขจริงทั้งสองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema 
ประเภททศนิยม  
<xs:simpleType name="Decimal">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
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<xs:simpleType name="Real">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  

หมายเหต ุ ISO/TS 19103 ไมไดกําหนดถึงความแตกตาง
แนวคดิระหวางทศนิยมและ จํานวนจริง 
    A.5.2.1.5  Vector 
    Vector เปนการกําหนดตัวเลขโดยลําดับ การสรางรายการจะตอง
กําหนดตามรายการของคา ทศนิยม 
<xs:simpleType name="Vector">  
 <xs:list itemType="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.6  Character 
    Charater จะถูกแสดงตาม XML Schema string ที่กําหนดตามที่
จัดเก็บตัวอักษร 1 ตัว 
<xs:simpleType name="Character">  
 <xs:restriction base="xs:string">  
  <xs:length value="1" fixed="true"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.7  CharaterString 
    CharacterString จะตองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema string ซ่ึง
สามารถแสดงชุดตัวอักษรตาม ISO/IEC  
<xs:simpleType name="CharacterString">  
 <xs:restriction base="xs:string"/>  
</xs:simpleType>  

หมายเหตุ การระบุภาษาดูตามภาคผนวก A.5.6 
    A.5.2.1.8  Date 
     Date มีพื้นฐานอยูบน XML Schema date ซ่ึงเปนการเขารหัสที่
เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="Date">  
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 <xs:restriction base="xs:date"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.9  Time 
    Time มีพื้นฐานอยูบน XML Schema time ซ่ึงเปนการเขารหัสที่
เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="Time">  
 <xs:restriction base="xs:time"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.10  DateTime 
    DateTime มีพื้นฐานอยูบน XML Schema dateTime ซ่ึงเปนการ
เขารหัสที่เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="DateTime">  
 <xs:restriction base="xs:dateTime"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.11  Boolean 
    Boolean มีพื้นฐานอยูบน XML Schema boolean หากคาเปน "0" 
หรือ "false"  หมายถึงตรรกะที่ผิด และคาที่เปน "1" หรือ "true" หมายถึงตรรกะที่ถูกตอง 
<xs:simpleType name="Boolean">  
 <xs:restriction base="xs:boolean"/>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.12  Logical 
    Logical กําหนดคาที่ถูกตอง 3 คาแตอาจจะเปนคาที่ผิด ซ่ึงมันจะ
ถูกแสดงตาม union ระหวาง XML Schema Boolean และถาคาที่ถูกกําหนด "0.5" และ "maybe"  ซ่ึง
เปนการคาที่เปนคาที่อาจจะเปนไปได 
<xs:simpleType name="Logical">  
 <xs:union>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:boolean"/>  
  </xs:simpleType>  
  <xs:simpleType>  
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   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">  
    <xs:enumeration value="maybe"/>  
    <xs:enumeration value="0.5"/>  
   </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
 </xs:union>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.13  Probability 
    Probability เปนคาตัวเลขแบบทศนิยมที่มีคาอยูระหวาง 0 และ 1.0 
<xs:simpleType name="Probability">  
 <xs:restriction base="xs:decimal">  
  <xs:minInclusive value="0.0"/>  
  <xs:maxInclusive value="1.0"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
    A.5.2.1.14  Binary 
    XML Schema ไดกําหนดประเภทขอมูลแบบฐานสองไว 2 แบบ
ไดแก 64Binary และ hexBinary โดยทั้ง 2 ประเภทจะตองมีการระบุถึงการใชประเภทขอมูลแบบ
ฐานสองใน UML และ BinaryBase64 และ BinaryHex หากเปนประเภทตัวเลือกแบบพิเศษฐานสอง
จะถูกกําหนดตามการจัดเก็บซึ่งอาจจะเปน BinaryBase64 หรือ BinaryHex 
<xs:simpleType name="BinaryBase64">  
 <xs:restriction base="xs:base64Binary"/>  
</xs:simpleType>  
  
xs:simpleType name="BinaryHex">  
 <xs:restriction base="xs:hexBinary"/>  
</xs:simpleType>  
 
<xs:complexType name="Binary">  
 <xs:choice>  
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  <xs:element name="BinaryBase64" type="BinaryBase64"/>  
  <xs:element name="BinaryHex" type="BinaryHex"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  

หมายเหตุ ประเภทขอมูล แบบฐานสองไมไดถูกระบุไวใน 
ISO/TS 19103 
    A.5.2.1.15  UnlititedInteger 
    UnlimitedInteger เปนประเภทขอมูลพื้นฐานที่มีคาขอบเขตจาก 0 
ถึง infinity สัญลักษณเปน '*' ใชแสดงถึงคา infinity 
<xs:simpleType name="UnlimitedInteger">  
 <xs:union>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>  
  </xs:simpleType>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="*"/>  
   </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
 </xs:union>  
</xs:simpleType>  
   A.5.2.2  <<DataType>> 
    A.5.2.2.1  กฎโดยทั่วไป 
    class stereotype <<DataType>> จะตองถูกแปลงตามการนิยามที่
ซับซอนในเคาราง XMLโดยลักษณะเฉพาะและความสัมพันธที่เปนไปไดจะตองมีการประกาศตาม 
XML attributes หรือ local XML element ในประโยคอยางเปนลําดับตามภาคผนวก A.5.3  ลําดับ
ของอิลิเมนทคุณสมบัติเปนการใหคํานิยามประเภทไวอยางซับซอน 
    ประเภทขอมูล ถูกระบุใน ISO/TS 19103 ซ่ึงไดถูกดัดแปลงตาม
หัวขอตอไปนี้ 
    หมายเหตุ ประเภทที่แตกต างที่ ไม ชัด เจนถูกระบุใน 
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ISO/TS 19103 และไมใชที่เปนคลาสทั้งหมดทีเปนประเภทขอมูลของโครงสรางที่ใช 
<<DataType>>ตนแบบการประกาศจะเปนไปตามคํานิยามประเภทขอมูลใน ISO/TS 19103 
    A.5.2.2.2  Multiplicity 
    คลาส Multiplicity เปนการระบุคา multiplicity เปนชวงจากคา
ต่ําสุดไปยังคาสูงสุดใน ISO/TS 19103 ซ่ึงในที่นี้เปนการแปลความหมายตาม <<DataType>> และ
มีการกําหนดดังนี้ 
<xs:complexType name="Multiplicity">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="range" type="MultiplicityRange" minOccurs="1"   
 maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="MultiplicityRange">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="lower" type="xs:nonNegativeInteger"/>  
  <xs:element name="upper" type="UnlimitedInteger"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
    A.5.2.2.3  หนวยของการวดั 
    ประเภทหนวยของการวัดถูกกําหนดไวใน ISO/TS 19103 เปน
เปาหมายตามการใชงานที่กําหนดพื้นที่และระบบการวัดสากล ปริมาณที่จะถูกวัดจะเปนไปตาม
ระบบของหนวยที่มีการประกาศไวในหนวยของพจนานุกรมการวัด แบบจําลองถือเปนเรื่องที่ยาก
ตอการทําความเขาใจหากไมมีตัวอยางไวใหและการอธิบายที่ไมมีความชัดเจน POSC (Petrotecnical 
Open Standards Consortium) มีการเสนอหนวยของการวัดถือเปนทางเลือกใน ISO/TS 19103 ซ่ึง 
แผนภาพ UML ไดแสดงภาพของแนวคิดพื้นฐานในการระบุที่แสดงในภาพที่ ก-A.6 ซ่ึงกรณี
ตัวอยางของ UnitOfMeasure ไดระบุระบบการวัดโดยกําหนดชื่อและใหขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับ
วิธีการในการแปลงปริมาณเปนหนวยพื้นฐานโดยใชสูตรโดยทั่วไป Y =  (A+BX)/(C+DX) ซ่ึง X 
เปนคาของหนวยที่จะถูกแปลง และ Y คือหนวยพื้นฐาน หาก A=D=0 และ C=1 เมื่อ B เปลี่ยนเปน
ปจจัยการแปลง ถา A=D=0 ปจจัยการแปลงจะถูกอธิบายตามฟงกชัน และมันจะถูกอธิบายดวย
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พารามิเตอร 4 ตัวกรณีตัวอยางของการวัดคือคาทศนิยมกับหนวยของการวัดที่มีการอางอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.6) 

ภาพที่ ก-A.6  หนวยของการวัด 
   
    การแนะนําการใชการนิยามเคาราง XMLตามที่ถูกระบุในการ
แนะนําหนวยของการวัด POSC   

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.7) 

ภาพที่ ก-A.7  ประเภทของการวัด 
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    ประเภทการวัดถูกกําหนดโดย ISO/TS 19103 (Length, Angle, 
Velocity, Scale, MTime, Area และ Volume) จะตองมีการกําหนดดังนี้ 
<xs:complexType name="Measure">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Decimal">  
   <xs:attribute name="uom" type="URI"/>  
  </xs:extension>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Length">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Angle">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Decimal"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
xs:complexType name="Scale">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Area">  
 <xs:simpleContent>  
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  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Velocity">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="MTime">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Distance">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Volume">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
   A.5.2.3  <<Enumeration>> 
   class stereotyped <<Enumeration>> จะตองถูกแปลงตามประเภทอยาง
งายที่มีขอจํากัดเปน text string ตามจํานวนของคาที่ถูกระบุ 
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   ตัวอยาง  ตามตัวอยางคือการระบุ Sign ซ่ึงมีพื้นฐานขอมูลเปน
ขอความและจํากัดคาตาม "+" "positive" หรือ "-" "negative" 

 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.8) 
ภาพที่ ก-A.8  ตัวอยางของ <<Enumeration>> 

 
<xs:simpleType name="Sign">  
 <xs:restriction base="xs:string">  
  <xs:enumeration value="+"/>  
  <xs:enumeration value="-"/>  
  <xs:enumeration value="positive"/>  
  <xs:enumeration value="negative"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
   A.5.2.4  <<CodeList>> 
   คลาส stereotyped <<CodeList>> จะไมถูกแปลงตามเคารางสงออกแต
อาจจะถูกแปลงตามพจนานุกรมที่เก็บรหัสและคาที่เปนคูที่ถูกกําหนดในโคดลิสตพจนานุกรม
จะตองสามารถทําไดและชื่อของเว็บจะตองใหตาม URI 
   ลักษณะเฉพาะของประเภทรายการรหัสจะตองถูกกําหนดตามคาขอความ 
   ดูจากภาพที่ ก-A.22 เปนคลาสCodeListExtraction และภาพที่ ก-A.27 
แสดงถึงรายการรหัส 
   ตัวอยาง  ภาพที่ ก-A.9 แสดงถึงรายการรหัสที่เรียก BorderCL ที่
ถูกแปลงตามพจนานุกรมใน XML หมายเหตุจะเก็บรายการคารหัสที่เปนคูตามลักษณะเฉพาะตาม 
BorderCL กลองขอความที่ถูกใช 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.9) 
ภาพที่ ก-A.9  ตัวอยางของ <<CodeList>> 

 

<codelist name="BorderCL">  
 <codevalue code="1" value="Unknown border"/>  
 <codevalue code="2" value="Country"/>  
 <codevalue code="3" value="County"/>  
 <codevalue code="5" value="Property"/>  
</codelist>  
   A.5.2.5  <<Union>> 
   class stereotyped  <<Union>> เปนจํานวนรายการของ attributes และ
ความหมายที่เปนความหมายของ attributes เดียวซ่ึงสามารถแสดงเวลา โดยมันจะถูกแปลงตามการ
นิยามประเภทที่ซับซอนกับ attributes ตามอิลิเมนทในประโยคตัวเลือก 
   ตัวอยาง  GM_Position union ถูกนํามาจาก ISO 19107 ซ่ึงมันจะ
ถูกแปลงตามประเภทที่ซับซอนตามการประกาศอิลิเมนทพื้นที่ที่เหมาะสมในประโยคตัวเลือก 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.10) 
ภาพที่ ก-A.10  ตัวอยางของ <<Union>> 

 
<xs:complexType name="GM_Position">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="direct" type="DirectPosition"/>  
  <xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  
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   A.5.2.6  Object Type 
    A.5.2.6.1  กฎโดยทั่วไป 
    <<Type>> ไมใชคลาส stereotype หรือ stereotyped จะถูกแปลง
ตามคํานิยามประเภทที่ซับซอนกับชื่อที่เหมือนกับคลาสคํานิยามประเภทที่ซับซอนจะตองประกอบ
ไปดวยการระบุช่ือ attributes ไมวาจะถูกสืบทอดมาจาก IM_Object หรือที่เปนการอางอิงตามกลุม 
attribute IM_ObjectIdentification 
     A.5.2.6.2  Record Types 
    สองถึงสามประเภทระเบียนไดถูกกําหนดไวใน ISO/TS 19103 
พวกมันถูกปรับเปล่ียนใหมและถูกแปลความหมายดังในภาพที่ ก-A.11 โดยเปนการจําลอง 
AttributeName และ TypeName ตามประเภทพื้นฐานที่มีพื้นฐานอยูบน CharacterString 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.11) 
ภาพที่ ก-A.11  Record types 

 
<xs:complexType name="RecordSchema">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="schemaName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="element" type="RecordType" minOccurs="0"    
 maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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<xs:complexType name="RecordType">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="typeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="attributeTypes"         
 type="Dictionary_AttributeName_TypeName_"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Record">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="attributes" type="Dictionary_AttributeName_Any_"/>  
  <xs:element name="recordType" type="ref_RecordType"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
   A.5.2.7  Bound template type 
   ขอบเขตประเภทแมแบบคือประเภทพารามิเตอรที่ยึดกับคาอารกิวเมนต 
แทจริง ISO/TS 19103 ไดกําหนดประเภทแมแบบที่แตกตางกันไว 5 แบบ ไดแก Set, Bag, 
Sequence, CircularSequence และ Dictionary โดย 4 แบบแรกจะนํามาเปน 1 พารามิเตอรแตวา 
Dictionary ใชเปน 2 พารามิเตอร ประเภทเหลานี้มักจะเปนขอจํากัดในการประกาศลักษณะเฉพาะ
เมื่อพิจารณา "attributeTypes" ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ ของ RecordType ที่มีการกําหนดดังภาพที่ ก-
A.11 
   -   ขอบเขตประเภทแมแบบจะตองถูกแปลงตามการนิยามประเภทที่
ซับซอนที่สนับสนุน template type การประกาศประเภทจะตองมีการกําหนดชื่อ ซ่ึงชื่อจะตองเปน
ประโยคจากการผสมคํา โดยชื่อแมแบบกับชื่ออารกิวเมนต จะแยกจากกันโดยอักขระขีดลาง "_" 
สวนนอยกวาจะใช  "<"  คอมมา "," และมากกวา ">" อักขระเหลานี้จะไมถูกกําหนดในชื่อ  
   - สวนขอจํากัดของ template types Set, Bag, Sequence, 
CircularSequence จะตองมีการแปลงจากการนิยามประเภทที่ซับซอนซึ่งประกอบไปดวยประโยคที่
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มีการเรียงลําดับของ multiplicity ที่ไมมีขอจํากัดที่จัดเก็บชื่อของอิลิเมนทหนึ่งและประเภทที่เปนไป
ตามประเภทพารามิเตอรแบบเดี่ยว หากประเภทพารามิเตอรเปนประเภทแบบพื้นฐานมากกวาเปน
แบบการนิยามประเภทอยางงายอาจจะใชเครื่องมือชวยสรางรายการของ XML Schema 
   -  ขอจํากัดของประเภทแมแบบของพจนานุกรมจะตองทําการแปลงตาม
การนิยามประเภทที่ซับซอนซึ่งประกอบไปดวยประโยคที่มีการเรียงลําดับของ multiplicity ที่ไมมี
ขอจํากัดซึ่งมีการกําหนดชื่อไว 2 อิลิเมนทและประเภทจะเปนไปตาม 2 พารามิเตอร 
   ตัวอยาง ประเภทขอมูล ของตําแหนงโดยตรงมีการระบุไวใน ISO 19107 
ดังแสดงในภาพที่ ก-A.12 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.12) 

ภาพที่ ก-A.12  ตัวอยางของขอจํากัดประเภทแมแบบ 
 
   ลําดับ <Number> มีการกําหนดขอจํากัดประเภทแมแบบและเปนไปตาม
กฎการทําแผนที่โดยทั่วไปดังนี้ 
<xs:complexType name="Sequence_Number_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:element name="Number" type="Number"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
  

ตั้งแตประเภทอารกิวเมนต เปนประเภทพื้นฐานที่อาจจะถูกแปลงดังตอไปนี้ 
<xs:simpleType name="Sequence_Number_">  
 <xs:list itemType="Number"/>  
</xs:simpleType>  
   ตัวอยางที่ 2  ขอจํากัดประเภทแมแบบที่ถูกกําหนดในภาพที่ ก-A.11 มีการ
ดัดแปลงดังตอไปนี้ 
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_Any_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
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  <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="Any" type="xs:anyType"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_TypeName_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="TypeName" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
   A.5.2.8  Inheritance 
    A.5.2.8.1  เนื้อหาท่ัวไป 
    การสืบทอดใน UML เปนการอนุญาตให subtype สืบทอด
ลักษณะเฉพาะของ supertypes และความสัมพันธการสืบทอดประเภทแบบเดี่ยวสามารถสืบทอดได
จาก single supertype  แตการสืบทอดแบบหลากหลายสามารถสืบทอดไดจากมากกวา 1 ประเภท 
ซ่ึง UML ไดอนุญาตใหใชงานการสืบทอดไดทั้งแบบเดี่ยวและหลากหลายเคาราง XMLจะ
สนับสนุนเพียงการสืบทอดแบบเดี่ยว แตอยางไรก็ตามการจําลองแบบหลากหลายก็เปลี่ยนแปลงได 
    การสืบทอดจะตองมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  โดย XML Schema extension หรือการจัดการดวยเครื่องที่เรียก
การสืบทอดแบบเดี่ยว (A.5.2.8.2) หรือ 
    -  โดยการคัดลอกลักษณะเฉพาะและความสัมพันธจาก 
supertypes ไปยังประเภทเปาหมายที่มีการคัดลอกลงไป (A.5.2.8.3) 
    ในกรณีของการสืบทอดแบบหลากหลายลักษณะเฉพาะและ
ความสัมพันธจะตองถูกคัดลอกไปยังประเภทเปาหมาย 
    A.5.2.8.2  การสืบทอดแบบเดี่ยว 
    กฎโดยทั่วไปจะตองใช extension ของเคาราง XMLสําหรับ
ประเภทที่ซับซอน แตถาลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธที่เปนการกําหนดขอจํากัดใหมดาน
โปรแกรมจะตองถูกใช 
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    ตัวอยาง  ภาพที่ ก-A.13  แสดง supertype S1 และ S3 ซ่ึง S1 เปน
คลาสนามธรรม สวน S4 และ S5 เปน subtypes ของ S2  หมายเหตุ S5 กําหนด "attr1" ใหมและเรา
ก็จําเปนที่จะตองใชขอจํากัดดานโปรแกรมดวย 

 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.13) 

ภาพที่ ก-A.13  ตัวอยางของการสืบทอดแบบเดี่ยว 
 
<xs:complexType name=”S1” abstract=”true”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="IM_Object">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S2”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S1">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrA" type="Real"/>  
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   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S3”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S1">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrB" type="Boolean"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S4”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S2">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrX" type="CharacterString"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S5”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:restriction base="S2">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="2" maxOccurs="8"/>  



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-54 

    <xs:element name="attrA" type="Real"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:restricton>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
    A.5.2.8.3  การสืบทอดแบบหลากหลาย 
    ขั้นตอนในการคัดลอก attributes/associations เร่ิมจาก supertype 
ดานซายและคัดลอกลักษณะเฉพาะและความสัมพันธตอไปยัง supertype ดานขวาจนครบ attributes 
ของ subtype จะถูกเพิ่มในทายสุด หากเกิดปญหาความไมตรงกันขึ้นของ supertype หรือ subtype 
ใหระบุลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธ ใหเหมือนชื่อตามที่มีการคัดลอก ในกรณีที่ช่ือขัดแยงกัน 
ลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธตัวหลังจะตองมีการลําดับความสําคัญและแทนที่ที่มีการคัดลอก
กอนหนา 
    ตัวอยาง  ภาพที่ ก-A.14 การกําหนดประเภทไว 4 ประเภท ไดแก 
T1, T2, T3 และ T4 ซ่ึง T4 เปน subtype ของ T1, T2 และ T3 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.14) 
ภาพที่ ก-A.14  ตัวอยางการสืบทอดแบบหลายทาง 

 
<xs:complexType name=”T1”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="S3"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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<xs:complexType name=”T2”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrY" type="Real"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”T3”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="Date"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”T4”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="Date"/>  
  <xs:element name=”attrY" type="Integer"/>  
  <xs:element name=”attrZ" type="Character"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
    A.5.2.9  Substitation types 
    ใช supertype ตามประเภทลักษณะเฉพาะซึ่งหมายความวากรณี
ตัวอยางของลักษณะเฉพาะสามารถเปนของ subtypes หนึ่งที่สามารถสรางไดจริงที่ถูกกําหนดโดย
การสืบทอดแบบลําดับชั้นของ supertype โดยเคาราง XMLไมสนับสนุนประเภทแบบไดนามิก 
    วิธีจัดการทางเลือกอาจจะใช 
    a)  ทําการประกาศอิลิเมนทมาตรฐานกับประเภทที่สนับสนุนตอ 
supertype ในการแลกเปลี่ยนไฟล xsi: ประเภทลักษณะเฉพาะจะถูกใชเพื่อบงชี้ถึงประเภทที่ตองการ 
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ดังตัวอยางที่ 1 
    b)  กําหนดอิลิเมนททั้งหมดกับกลุม substitution ที่ตรงกับการสบื
ทอดแบบลําดับชั้นของ supertype ซ่ึงอิลิเมนททั้งหมดนี้จะตองถูกอางอิงภายในการประกาศอิลิ
เมนทดูในตัวอยางที่ 2 
    c)  กําหนดกลุมตัวเลือกสําหรับแตละ supertype ที่จัดเก็บตัวเลือก
ของการประกาศอิลิเมนทสําหรับแตละประเภทที่ทําใหเปนจริงไดในการสืบทอดแบบลําดับชั้นของ 
supertype กลุมตัวเลือกจะตองถูกอางอิงภายในการประกาศอิลิเมนทดูในตัวอยางที่ 3 
    หากเปนการคัดลอกของเครื่องจะถูกอธิบายใน A.5.2.8.3 ซ่ึงจะ
ใชเฉพาะขอ c) 
    ตัวอยาง 1 คลาส Ex2 เปนการกําหนดถึงลักษณะเฉพาะของ
ประเภท S1 ดูในภาพที่ ก-A.15 โดย S1 เปน supertype นามธรรมกับการสืบทอดแบบลําดับชั้นที่ถูก
ระบุในภาพที่ ก-A.13 ที่จัดการใน a) 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.15) 
ภาพที่ ก-A.15  ตัวอยางลักษณะเฉพาะของ supertype 

 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1" type="S1"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 ใช xsi:type ในไฟลที่แลกเปลี่ยน 
<Ex1>  
 <use1 xsi:type="S3">  
  <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1>  
  <attrB>true</attrB>  
 </use1>  
</Ex1>  
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ตัวอยาง 2  b)  จะใช substitution element ทั้งหมด 
<xs:element name="S1" type="S1" abstract="true"/>  
<xs:element name="S2" type="S2" substitutionGroup="S1"/>  
<xs:element name="S3" type="S3" substitutionGroup="S1"/>  
<xs:element name="S4" type="S4" substitutionGroup="S2"/>  
<xs:element name="S5" type="S5" substitutionGroup="S2"/>  
 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
     <xs:element ref="S1"/>  
    </xs:sequence>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<Ex1>  
 <use1>  
  <S3>  
   <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1>  
   <attrB>true</attrB>  
  </S3>  
 </use1>  
</Ex1>  
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ตัวอยาง 3  c) ใชสําหรับกลุมตัวเลือก 
<xs:group name="S1">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="S2" type="S2"/>  
  <xs:element name="S3" type="S3"/>  
  <xs:element name="S4" type="S4"/>  
  <xs:element name="S5" type="S5"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1">  
   <xs:complexType>  
    <xs:group ref="S1"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
    instance มาจากกรณีตัวอยางที่เหมือนกันในตัวอยางที่ 2 
ประโยชนจากการจัดการคือไมมีอิลิเมนททั้งหมด 
    A.5.2.10  <Abstract> หรือคลาสนามธรรม 
    คล าสนามธรรมอ าจจะไม ถู ก แสดงต ามก า รประก าศ 
complexType หากมีการคัดลอกลงในเครื่อง หากการสืบทอดแบบเดี่ยวถูกใชคลาสนามธรรมจะตอง
ถูกแปลงตามการนิยาม complexType ที่เปนไปตาม A.5.2.6 ที่มี attribute "abstract" กําหนดคาไว
เปนถูกตอง 
    A.5.2.11  <ExternalType> 
    คลาส stereotyped <<ExternalType>> จะตองถูกแปลงไปเปน
ประเภทแบบงายตามขอจํากัดใน XML Schema type ในทุกๆ URI หรือ NOTATION 
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ตัวอยาง 
<xs:simpleType name="Modis">  
 <xs:restriction base="xs:anyURI"/>  
</xs:simpleType>  
  A.5.3  การประกาศอิลิเมนทคุณสมบัติ 
   A.5.3.1  ลักษณะเฉพาะ 
   ลักษณะเฉพาะกําหนดถึงลักษณะเฉพาะของคลาสโดยคุณลักษณะจะถูก
แปลงตามการประกาศอิลิเมนทหรือการประกาศลักษณะเฉพาะในการประกาศประเภทที่ซับซอน
แกคลาสโดยการประกาศอิลิเมนทเปนกฎที่ตองทําหากลักษณะเฉพาะเปนประเภทพื้นฐานที่มี 
multiplicity เปน 0 หรือ 1 ที่มันอาจจะถูกแปลงเปนการประกาศลักษณะเฉพาะสวนลักษณะเฉพาะ
อ่ืนๆ ทั้งหมดจะตองถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท 
   กฎที่ตองทําคือการแปลงลักษณะเฉพาะทั้งหมดและลักษณะเฉพาะที่ไดมา 
   การประกาศลักษณะเฉพาะเปนการกําหนดชื่อใหกับลักษณะเฉพาะและ
ประเภทขอมูลพื้นฐาน คา multiplicity ของลักษณะเฉพาะจะตองเปนไปตามตารางที่ ก-A.4  เปน
การแสดงคา multiplicity ของการประกาศลักษณะเฉพาะในเคาราง XMLที่เปนตัวเลือก 
 
ตารางที่ ก-A.4  การแปลงคา multiplicity สําหรับลักษณะเฉพาะ 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table A.4) 
 
   การประกาศอิลิเมนทเปนการกําหนดชื่อและประเภทใหกับอิลิเมนทคา 
multiplicity จะตองเปนไปตามตารางที่ A.5  คาที่จะตองกําหนดมีการอธิบายในตารางและการ
ประกาศที่ไมจําเปน การเลือกคาทั้งคาที่เปนแบบคานอยสุดและคาต่ําที่สุดที่อาจจะมีให 
 
 
 

UML  Optional  Necessary attribute declaration 

1 (default)  false  optional="false"  

0..1  true (default)   
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ตารางที่ ก-A.5  การแปลงคา multiplicity สําหรับอิลิเมนทเนื้อหา 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table A.5) 
 

ตัวอยาง ประเภทขอมูลตัวอยางที่ถูกประกาศใน UML ที่ประกอบดวย 3 
attributes ซ่ึงก็คือ "title", "number" และ "subExample" ดูไดตามภาพที่ A.16 ทั้ง attribute "title" 
และ "number" สามารถแปลงตามการประกาศ attributes แต "subExample" เปนประเภทที่ซับซอน
จะตองถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท 

 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.16) 
ภาพที่ ก-A.16  ตัวอยาง attribute 

 
   การประกาศอลิิเมนทที่จะตองกําหนดเปนดังนี ้
<xs:complexType name=”Example” >  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="title" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="number" type="Integer" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

UML  minOccurs  maxOccurs  Necessary element declaration  

1 (default)  1 (default)  1 (default)   

0..1  0  1 (default)  minOccurs=”0”  

0..*  0  unbounded  minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

1..*  1 (default)  unbounded  maxOccurs=”unbounded”  

2..8  2  8  minOccurs=”2” maxOccurs=”8”  



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-61 

 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
"title" และ "number" ถูกแปลงตามกฎการประกาศ attribute   

<xs:complexType name=”Example” >  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attribute name="title" type="CharacterString" optional="false"/>  
 <xs:attribute name="number" type="Integer"/>  
</xs:complexType>  
    

A.5.3.2  ความสัมพันธ 
   ความสัมพันธเปนการกําหนดความสัมพันธโดยทั่วไประหวาง 2 คลาสที่
คลาสหนึ่งๆ มีการเรียกคลาสตนกําเนิดและเรียกคลาสเปาหมายอ็อบเจกตตนกําเนิดจะจัดเก็บการ
อางอิงอ็อบเจกตเปาหมายและมีการอางอิงในทํานองกลับกันดวย 
   -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนคลาสตนกําเนิดจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธมีลูกศรและคลาสเปาหมายที่ถูกระบุดวยช่ือที่เปนไปตามกฎ ช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองเปนชื่อที่ถูกตองตามกฎที่จะระบุถึงคลาสเปาหมายและประเภทจะตองเปน 
IM_ObjectReference หรือประเภทที่ เปนพื้นฐานอยูบนหรือมีลักษณะเฉพาะที่กําหนด 
IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมี multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ ก-A.5 
   -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนคลาสเปาหมายจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธมีลูกศรและคลาสตนกําเนิดที่ถูกระบุดวยช่ือที่เปนไปตามกฎ ช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองเปนชื่อที่ถูกตองตามกฎที่จะระบุถึงคลาสตนกําเนิดและประเภทจะตองเปน 
IM_ObjectReference หรือประเภทที่ เปนพื้นฐานอยูบนหรือมีลักษณะเฉพาะที่กําหนด 
IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมี multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ ก-A.5 
   ตัวอยาง  ความสัมพันธระหวางคลาสA และคลาส B ถูกกําหนดดังภาพที่ 
ก-A.17  เปนเนื้อหาเกีย่วของเพียงแค B ที่มีการระบุช่ือที่เปนไปตามกฎ 



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-62 

 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.17) 

ภาพที่ ก-A.17  ตัวอยาง association 
 
การประกาศของเคาราง XMLมีดังนี้ 
<xs:complexType name="A">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”theB” type=”ref_B” minOccurs=”0” 
maxOccurs=”unbounded”/>  
 </xs:sequence>>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="ref_B">  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
   A.5.3.3  Aggregation 
   aggregation เปนการระบุความสัมพันธแบบ weak whole-part ระหวาง 
aggregate (whole) และสวนที่เปนสวนประกอบอ็อบเจกตหลักถือเปนอ็อบเจกตแบบออนสามารถ
เปนสมาชิกของ aggregate หนึ่งหรือมากกวาได ณ เวลาหนึ่ง  และอ็อบเจกตที่เปนสวนประกอบ
อาจจะถูกแบงโดย aggregate object มากกวา 1 ได aggregate ถือเปนอ็อบเจกตโดยทั่วไปฉะนั้นจึง
สามารถที่จะเก็บการอางอิงไปยังสวนประกอบได แตในกรณีของอ็อบเจกตที่เปนเจาของอยาง
สมบูรณก็สามารถจัดเก็บสวนประกอบเฉพาะได 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุน aggregate class จะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทที่มีช่ือตั้งตามกฎการตั้งชื่อตามที่ระบุในสวนของของคลาสซึ่ง multiplicity ของอิลิ
เมนทจะตองเปนไปตามตารางที่ A.5  ประเภทของอิลิเมนทจะตองมีพื้นฐานอยูบน 
IM_ObjectReference และอาจจะเปนการบรรจุตั้ง 0 หรือ 1 ของประเภทที่สนับสนุนตอสวนของ 
คลาส 
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    -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนสวนของคลาสจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธเปนลูกศรและคลาสเปาหมายที่มีการตั้ง role name  โดยช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองสนับสนุนตอการตั้งชื่อที่เปนไปตามกฎที่ระบุถึง aggregate class และประเภท
ของอิลิเมนทจะตองมีพื้นฐานอยูบน IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมีคา 
multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ A.5 
   ตัวอยาง  aggregation ระหวาง aggregate C และสวนของ D ที่ถูกระบุตาม
ภาพที่ A.18  ซ่ึง C ระบุ D ดดยมี role name คือ "theD" และ D ระบุ C ซ่ึงมี role name คือ "theC" 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.18) 

ภาพที่ ก-A.18  ตัวอยาง aggregation 
 
<xs:complexType name="C">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
     <xs:element name="D" type="D" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
     </xs:sequence>  
    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="D">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theC" type="IM_ObjectReference" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/>  



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-64 

 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
   A.5.3.4  Composition 
   composition เปนการกําหนดความสัมพันธแบบ strong whole-part 
ระหวาง composite (whole) และสวนที่เปนสวนประกอบ อ็อบเจกตหลักถือเปนอ็อบเจกตแบบแข็ง
ในสวนประกอบสามารถเปนสมาชิกของ composite หนึ่งอยางแทจริง  และ composite จะตอง
จัดเก็บสวนประกอบเฉพาะได 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุนตอ composite class จะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทที่มีช่ือตั้งตามกฎการตั้งชื่อที่ระบุสวนของคลาสและเปนประเภทที่สนับสนุนตอ
ประเภทของสวนของคลาสการประกาศอิลิเมนทจะตองทีคา multiplicity เปนไปตามตารางที่ A.5 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุนตอสวนของคลาสจะตองไมมีการจัดเก็บ
การประกาศอิลิเมนท หากการตั้ง role name ไดมีการระบุ composite class ซ่ึงหมายความวาเปน
สวนที่มักจะบรรจุ composite class ไวภายใน 
   ตัวอยาง  เปน composition ระหวางคลาสE และ F ที่ถูกกําหนดดังภาพที่ 
A.19  ซ่ึง E ไดระบุ F โดยใชกฎการตั้งชื่อเปาหมาย 

 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.19) 

ภาพที่ ก-A.19  ตัวอยาง composition 
 
<xs:complexType name="E">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theE" type="F" minOccurs="2" maxOccurs="8"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
 
 
  A.5.4  การประกาศอิลิเมนท 
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   A.5.4.1  โครงสรางเอกสาร 
   อิลิเมนท GI จะตองเปนอิลิเมนทหลักของไฟลแลกเปลี่ยน ซ่ึงมันไดบรรจุ
ไว 3 อิลิเมนทไดแก exchangeMetadata, dataset และ update ดูไดที่ภาพ ก-A.20 สวนอิลิเมนทชุด
ขอมูลและสวนปรับปรุงอาจจะมีการระบุช่ือตามการแลกเปลี่ยนที่ไมไดทํา 
   ลักษณะเฉพาะของอิลิเมนท GI ไดแก 
   -  version: CharacterString = "1.0" 
   -  timeStamp:  DateTime 
   -  exchangeMode [0..1]: Characterstring 
   version มีการกําหนดคาไวเปน "1.0"  ซ่ึงมันไดบงบอกถึงการยืนยันไฟล
แลกเปลี่ยนตาม version ของมาตรฐานสากล สวนที่เปน version แกไขตามมาตรฐานสากลจะมี
หมายเลขตัวอ่ืนที่จะถูกเชื่อมโยงกับมัน สวน  timeStamp บงบอกถึงวันและเวลาของขอมูลเมื่อถูก
เขารหัสเมื่อมีการแลกเปลี่ยนไฟลเกิดขึ้น สวน exchangeMode ใหผูใชกําหนดและคาอาจจะบงบอก
ถึงเนื้อหาหรือรูปแบบของการแลกเปลี่ยนไฟล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.20) 
ภาพที่ ก-A.20  โครงสรางเอกสาร 

    
การประกาศ GI element มีดังนี ้
<xs:element name="GI">  
 <xs:complexType>  
  <xs:sequence>  
   <xs:element name="exchangeMetadata" type="ExchangeMetadata" 
minOccurs="0"/>  
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   <xs:element name="dataset" type="Dataset" minOccurs="0"/>  
   <xs:element name="update" type="Update" minOccurs="0"/>  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="version" type="CharacterString" use="required" fixed="1.0"/>  
  <xs:attribute name="timeStamp" type="DateTime" use="required"/>  
  <xs:attribute name="exchangeMode" type="CharacterString"/>  
 </xs:complexType>  
</xs:element>  
   A.5.4.2 ชุดขอมูลและอ็อบเจกตอิลิเมนท 
   ชุดขอมูลจัดเก็บอิลิเมนทหนึ่งหรือมากกวาที่เปนการเขารหัสอ็อบเจกตจะ
ถูกเรียกวาอ็อบเจกตอิลิเมนทซ่ึงจะตองมีการประกาศดังนี้ 
   -  คํานิยามประเภทที่ซับซอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการระบุเอกลักษณคือ
ตัวที่ไดรับเลือกสําหรับการประกาศอ็อบเจกตอิลิเมนทบางตัวที่ไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากเปน 
อ็อบเจกตที่เปนอิสระและอาจจะไมถูกกําหนดไว 
   -  ช่ือของอิลิเมนทจะตองเปนไปตามชื่อประเภทหรืออาจจะเปนปายชื่อที่
ถูกกําหนดสําหรับประเภทนั้นอ็อบเจกตอิลิเมนทอาจจะถูกประกาศเปนอิลิเมนทภายนอกหรือ
ภายในซึ่งอิลิเมนทภายนอกจะถูกกําหนดใหเปนคาเริ่มตน 
   -  อิลิเมนทภายนอกทั้งหมดจะตองถูกจัดกลุมในกลุมทางเลือกซึ่งอาจจะ
เปนชื่ออ็อบเจกตโดยกลุมทางเลือกจะอางอิงถึงอิลิเมนทที่ถูกประกาศเปนอิลิเมนทภายนอกหรือ 
อ็อบเจกตอิลิเมนทที่มีการประกาศเปนแบบภายใน กลุมทางเลือกจะถูกใชตามกฎของอ็อบเจกตใน
ชุดขอมูล 
   ตัวอยาง  กลุมอ็อบเจกตเปนการกําหนดอ็อบเจกตอิลิเมนทของตัวอยางใน
ภาคผนวก A.5.2.8.3 ประเภทชุดขอมูลอางอิงตามการเรียงลําดับโดยไมจํากัดของกลุมอ็อบเจกต
(ภาพที่ ก-A.21) หมายความวาชุดขอมูลจะบรรจุเพียง 4 อิลิเมนทไดแก T1, T2, T3 และ T4 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.21) 
ภาพที่ ก-A.21 การจัดเก็บอ็อบเจกตของชดุขอมูล 

 
<xs:complexType name="Dataset">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:group name="Object">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name=”T1” type=”T1”/>  
  <xs:element name=”T2” type=”T2”/>  
  <xs:element name=”T3” type=”T3"/>  
  <xs:element name=”T4” type=”T4"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
   A.5.4.3  การแลกเปล่ียน metadata 
   ประเภทของการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลถูกกําหนดในภาพที่ A.22 
ประเภท CI_Citation เปนการถูกนําเขาและนํามาใชใหมจาก ISO 19115 
   การแลกเปลี่ยนMetadata จะตองจัดเก็บขอมูลที่เปนการอธิบายชุดขอมูล
ในสวนของ "datasetCitation" attribute เปนการอธิบายถึงผูริเร่ิมชุดขอมูลและ "metadataCitation" 
ลักษณะเฉพาะอางถึง matadata ที่เกี่ยวของสําหรับชุดขอมูลสวน "applicationSchemaCitation" อาง
ถึงเคารางงานประยุกตที่ถูกใชและ "configFileCitation" เปนการอธิบายการเชื่อมตอกับไฟลที่ถูกใช 
สวน "ancodingRule" composition เปนการอธิบายถึงกฎการเขารหัสที่ถูกใชเพื่อสรางชุดขอมูลหาก
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ชุดขอมูลจัดเก็บ attributes ของรายการรหัสที่มันจะตองบงบอกวารายการรหัสไหนที่ถูกใชและที่ใช
งานได ซ่ึงแสดงโดย "codeLists" composition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.22) 

ภาพที่ ก-A.22  การแลกเปล่ียน metadata 
 
   กฎการเขารหัสจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎการเขารหัสที่ถูกประยุกตใช
เพื่อการสรางชุดขอมูลสวน "encodingRuleCitation" เปนการอธิบายกฎการเขารหัสที่ถูกใช สวน 
"toolName" เก็บชื่อของเครื่องมือบริการเขารหัสที่ถูกใชเพื่อสรางชุดขอมูลและ "toolVersion" บง
บอกถึงหมายเลขเวอรช่ันของมัน 
   CodeListExtraction เปนการระบุรายการรหัสโดย attribute "name" และ 
"source" ซ่ึงมันจะเปนตัวที่บงบอกเมื่อรหัสถูกใชสําหรับสวนของรายการรหัสที่เปน "extracted" 
และรหัสที่สามารถใชงานได สวน attribute "format" บงบอกหากลักษณะเฉพาะใชรหัสหรือคา
สวนของรายการรหัส ซ่ึงมันอาจจะมีการผสมรวมเปน 2 หรือใชทั้งรหัสและคา 
<xs:complexType name="ExchangeMetadata">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="datasetCitation" type="CI_Citation"/>  
  <xs:element name="metadataCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="applicationSchemaCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="configFileCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="encoding" type="EncodingRule"/>  
 <xs:element name="codelist" type="CodeListExtraction" minOccurs="0" 
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maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="EncodingRule">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="ruleCitation" type="CI_Citation"/>  
  <xs:element name="toolName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="toolVersion" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="CodeListExtraction">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="name" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="source" type="URI"/>  
  <xs:element name="timeStamp" type="DateTime"/>  
  <xs:element name="format" type="CodeListValueFormat"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:simpleType name="CodeListValueFormat">  
 <xs:restriction base="CharacterString">  
  <xs:enumeration value="code"/>  
  <xs:enumeration value="value"/>  
  <xs:enumeration value="mix"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
    

A.5.4.4  Update 
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   การปรับปรุงแบบเดิมประกอบดวย 3 สวนดังภาพที่ ก-A.23 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.23) 

ภาพที่ ก-A.23  การปรับปรงุแบบเดิม 
 
<xs:complexType name="Add">  
 <xs:sequence>  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Modify">  
 <xs:sequence>  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Delete">  
 <xs:attribute name="uuidref" type="CharacterString" use="required"/>  
</xs:complexType>  
<xs:group name="UpdatePrimitive">  
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 <xs:choice>  
  <xs:element name="add" type="Add"/>  
  <xs:element name="modify" type="Modify"/>  
  <xs:element name="delete" type="Delete"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
 
<xs:complexType name="Update">  
 <xs:choice maxOccurs="unbounded">  
  <xs:group ref="UpdatePrimitive"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  
  A.5.5  Core types   
   A.5.5.1  Object identification 
   ประเภทวัตถุทั้งหมดจะตองไดมาจาก IM_Object type ที่สนับสนุนตอ 
IM_Object คลาสที่มีการกําหนดไวในแบบจําลองกรณีตัวอยางซึ่งไดมีการกําหนดไว 2 attributes ที่
จะตองถูกใชในการระบุอ็อบเจกตสวน attribute "id" จะตองไมมีคาที่ซํ้ากันภายในเอกสาร XML
และจะตองเปนไปตาม XML "ID"ประเภทขอมูล semantics ในสวนของ attribute "uuid" อาจจะ
ตองถูกใชเพื่อเตรียมการสําหรับตัวระบุที่ไมซํ้าแบบสากลจากทั้งหมดที่ถูกกําหนดในเคารางงาน
ประยุกต 
<xs:attributeGroup name="IM_ObjectIdentification">  
 <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/>  
 <xs:attribute name="uuid" type="xs:string"/>  
</xs:attributeGroup>  
 
<complexType name=”IM_Object”>  
 <attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</complexType>  
 
   A.5.5.2  Object reference  
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   IM_ObjectReference type เปนการกําหนดรายการของ 3 attributes ที่
จะตองถูกใชเพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกตโดย attribute "idref" จะตองถูกใชเพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกต
ที่ถูกแสดงแทนดวย XML element ภายในชุดขอมูลเดียวกัน สวน attribute "uuidref" จะตองถูกใช
เพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกตภายในทั้งหมดของขอบเขตงานประยุกตช่ือ server อาจจะตองถูกใชเพื่อ
แกไขคา "uuid" สวน attribute "uuref" จะตองถูกใชเพื่ออางอิงอ็อบเจกตที่อยูในตําแหนงชุดขอมูล
อ่ืนๆ โดยการใชไวยากรณของ uniform resource identifier (URI) ที่ถูกกําหนดโดย [5] 
   กรณีตัวอยางของประเภท IM_ObjectReference จะตองมีคาเพียงคาเดียว
สําหรับ 3 attributes ที่แสดง 
<xs:attributeGroup name="IM_ObjectReference">  
 <xs:attribute name="idref" type="xs:IDREF"/>  
 <xs:attribute name="uuidref" type="xs:string"/>  
 <xs:attribute name="uriref" type="URI"/>  
</xs:attributeGroup>  
 
xs:complexType name="IM_ObjectReference">  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
   ตัวอยางที่ 1  อ็อบเจกตอิลิเมนท e เปนคาที่เปนไปตาม attributes "id" และ 
"uuid" 
    <e id="i05" uuid="dce:F6A120B3"> … </e>  
   ตัวอยางที่ 2 อิลิเมนท l สามารถอางไปยัง e โดยใช attribute "idref" 
    <l idref="i05"/>  
   ตัวอยางที่ 3  และสามารถอางไปยัง e โดยใช attribute "uuidref" 
    <l uuidref="dce:F6A120B3"/>  
   ตัวอยางที่ 4  หรือสามารถอางไปยัง e โดยใชการอางอิงแบบการเชื่องโยง
ไปยังเอกสาร XML ภายนอกพรอมกับการระบุสวนประกอบ XPointer ซ่ึงก็คือ "|i05" ที่ยอจาก 
"|id(i05)" 
    <l uriref="http://www.example.org/data.xml|i05"/>  
 
  A.5.6  โครงสรางรูปแบบภาษา  
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  โครงสรางรูปแบบภาษาประกอบดวย 2 สวนในการทํางาน 
  -  สวนแรกคือการใชลักษณะเฉพาะที่ถูกจอง "xml:lang" ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่
จะตองมีการประกาศอิลิเมนทที่ตองการตามรูปแบบภาษา โครงสราง "xml:lang" บงบอกถึง 
ลักษณะเฉพาะและเนื้อหาของอิลิเมนทที่จะตองมีในสวนของภาษา 
  -  สวนที่สองเปนการใชโครงสรางรูปแบบภาษาของ ISO/IEC 10646 plane 14 
หากมีมากกวา 1 ภาษาที่ถูกใชในขอความที่เปนตัวอักษรตามโครงสราง ISO/IEC 10646 plane 14 ที่
จะตองใช 
  ตัวอยาง  ประเภทที่ซับซอนเหลานี้เปนชื่อของ CharacterStringWithLanguageTag 
ที่ถูกกําหนด หมายเหตุที่เปน xml:namespace ที่จําเปนจะตองกําหนด 
<xs:complexType name="CharacterStringWithLanugageTag">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="xs:string">  
   <xs:attribute ref="xml:lang"/>  
  </xs:extension>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
  A.5.7  ตัวเลือกการเขารหัส  
  จํานวนตัวเลือกที่เคยมีการอธิบายไวในกฎการแปลงเคาราง จะตองเปนเอกสาร
และรายการขอและการอธิบายถึงการเก็บตัวเลือกในโครงรางภายนอกของไฟล 
  -  หลักการตั้งชื่อที่กําหนดใหเปนคาเริ่มตนเปนการใชตามชื่อเคารางงานประยุกต
เมื่อมีการประกาศชื่ออิลิเมนทใน XSD กฎสําหรับการกําหนดคลาสลักษณะเฉพาะและกฎการ
เขารหัสใน UML มีการกําหนดไวใน ISO/TS 19103 หลักการตั้งชื่อใหแตกตางใหใชตามการ
กําหนดคาทางเลือกชื่ออิลิเมนท 
  - อ็อบเจกตที่เปนอิสระ คาเริ่มตนเปนคาที่มีการประกาศไวในคลาสทั้งหมดแตไม
มีตนแบบหรือ < > ที่เปนอ็อบเจกตอิลิเมนทที่อาจจะถูกยกเลิกโดยการกําหนดอ็อบเจกตที่เปนอิสระ
หรือไมเปนอิสระ 
  - เคาราง XMLสืบทอดโครงสรางหรือคัดลอก หากมีการสืบทอดแบบเดี่ยวก็จะใช
เคาราง XML สืบทอดที่อาจจะถูกใช หากเปนการคัดลอกโครงสรางลงไปจะตองใชโครงสรางที่ถูก
ใชจะตองอธิบาย 
  -  โครงสรางการแทนที่ โครงรางภายนอกของไฟลจะตองบงบอกถึงรูปแบบถึง
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โครงสรางการแทนที่ที่จะถูกใช 
  -  การยกเวนกฎ หากบางคลาสถูกแปลงที่แตกตางมากกวากฎโดยทั่วไปจะตองทํา
การอธิบาย 
  โครงรางภายนอกของไฟลถูกเก็บในเอกสาร XML กับอิลิเมนทของแตละคลาส
โครงรางภายนอกของไฟลจะถูกใชเพื่อระบุการเขารหัสที่แทจริงของคลาสที่แตกตางและคุณสมบัติ
ที่จะเกิดขึ้น โครงรางภายนอกของไฟลตองจัดหาโครงสรางชื่ออิลิเมนทเร่ิมตนอิลิเมนทบนสุดของ
โครงสรางภายนอกไดถูกอธิบายไวในภาพที่ ก-A.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.24) 
ภาพที่ ก-A.24  โครงสรางภายนอกของไฟล:อิลิเมนทบนสุด 

 
  อิลิเมนท cfg เปนการแสดงจํานวนของการนิยามอิลิเมนทซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับเคารางชื่อ โครงรางภายนอกการแทนที่ที่ถูกใชหากเกิดการสืบทอดและ 
time stamp ของไฟล (เมื่อไฟลถูกสราง) การนิยามอิลิเมนทมีเนื้อหาดังนี้ 
  -  basicType: แสดงถึงคลาส stereotyped ใน < > 
  -  codelist:  แสดงถึงคลาส stereotyped ใน < > 
  -  enumeration:  แสดงถึงคลาส stereotyped ใน < > 
  -  objectType:  แสดงประเภทอ็อบเจกต (คลาสที่ไมมีตนแบบหรือ stereotyped ใน 
< >) มันจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามเคารางงานประยุกตคลาส และรายการของคุณสมบัติที่
สนับสนุนตอคลาสเคารางงานประยุกตของลักษณะเฉพาะและความสัมพันธสวนลักษณะเฉพาะที่
เปนอิสระจะระบุหากอ็อบเจกตสามารถเปนอ็อบเจกตอิสระและในการประกาศจะตองแยกอิลิเมนท
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สวนลักษณะเฉพาะที่บรรจุ XML name สําหรับอิลิเมนทและประเภทและคากําหนดเริ่มตนที่เปนชื่อ
คลาสของมัน 
  -  dataType:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > ซ่ึงจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตาม
คลาสเคารางงานประยุกตและรายการคุณสมบัติ 
  -  union:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > ซ่ึงจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามคลาส
เคารางงานประยุกตและรายการคุณสมบัติ 
  -  list:  แสดงถึงขอบเขต template type ของ Set, Sequence, Bag หรือ 
CircularSequence type 
  -  dictionary: แสดงถึงขอบเขต template type ของ Dictionary type 
  -  externalType:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > 
  -  substitutionGroup: แสดงถึงการแทนที่กลุม supertype พรอมกับ instantiable 
subtypes ที่ทําใหเปนจริง 
  โครงสรางของประเภทคือ supertype นามธรรมของ objectType, dataType และ 
union และไดถูกอธิบายไวในภาพที่ ก-A.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.25) 
ภาพที่ ก-A.25 โครงรางภายนอกของไฟล: โครงสรางของประเภท 

 
  อิลิเมนทคุณสมบัติแสดงแทน attribute และ association ของคลาสซึ่งจะตองมีช่ือ
ที่เหมือนกับ attribute ที่สนับสนุนในเคารางงานประยุกตหรือช่ือที่ตั้งตามกฎของความสัมพันธ 
สวน attribute multiplicity จะตองบรรจุ multiplicity ของ attribute สวน attribute ตัวแทนสามารถมี
ได 3 คาไดแก "value" หมายถึงกรณีตัวอยางจะตองไดมาจาก value domain ของประเภทที่ใหไวใน 
dts attribute สวน "reference" หมายถึงกรณีตัวอยางของ attribute จะตองอางอิงไปยังอ็อบเจกตโดย
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ใหตัวระบุตามคา และ "both" หมายถึงความสามารถอางอิงหรือเปนคา สวน dts attribute จะตอง
บรรจุช่ือของประเภทที่สนับสนุนตอประเภทขอมูลเปาหมายในเคารางงานประยุกตหาก rep = 
"reference" เมื่อประเภทขอมูลใน dts จะตองเปนโครงสรางประเภทที่เปนเอกลักษณ 
  ประเภทพื้นฐานไดถูกอธิบายไวในภาพที่ A.26 และ codelists, enumerations และ
ประเภทภายนอกไดมีการขยายความในภาพที่ ก-A.27 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.26) 

ภาพที่ ก-A.26 โครงรางภายนอกของไฟล: ขอบเขตประเภทแมแบบ 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure A.27) 
ภาพที่ ก-A.27 โครงรางภายนอกของไฟล: codelists, enumerations และ externalType 

 
  A.5.8  ตัวอยาง: โครงรางภายนอกของไฟลและ XSD 
   A.5.8.1  บทนํา 
   หัวขอยอยที่ A.5.8.2 และ A.5.8.3 แสดงถึงโครงรางภายนอกของไฟลและ
ไฟล XSD ขอจํากัดสําหรับตวัอยางเคารางงานประยกุตที่ใหในภาคผนวก A.3.3 
   A.5.8.2  โครงรางภายนอกของไฟล 
   โครงรางภายนอกของไฟลที่เปนไปตามเคารางในภาพที่ ก-A.24 
<?xml version="1.0" ?>  
<!DOCTYPE cfg SYSTEM "cfg.dtd">  
 
<cfg schemaName="Ex" inheritance="false" substitution="substitutionGroup" timeStamp="2001-
05-31T15:13">  
<objectType id="i1" name="C0" independent="true" tag="C0">  
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 <property id="i2" name="a1" multiplicity="0..1" rep="value" dts="Real" attribute="false" 
tag="a1"/>  
 <property id="i3" name="a2" multiplicity="0..*" rep="value" dts="CharacterString" 
attribute="false" tag="a2"/>  
 <property id="i4" name="a3" rep="value" dts="Dictionary_Integer_CharacterString_" 
attribute="false" tag="a3"/>  
 <property id="i5" name="role1" multiplicity="1..*" rep="reference" dts="C1" 
attribute="false" tag="role1"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i7" name="C1" independent="true" tag="C1">  
 <property id="i8" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" tag="a1"/>  
 <property id="i9" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" attribute="false" 
tag="main"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i10" name="C2" independent="true" tag="C2">  
 <property id="i11" name="no_items" rep="value" dts="Integer" attribute="false" 
tag="no_items"/>  
 <property id="i12" name="pos" rep="value" dts="Point" attribute="false" tag="pos"/>  
 <property id="i13" name="part" multiplicity="0..*" rep="value" dts="C3" attribute="false" 
tag="part"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i14" name="C3" independent="true" tag="C3">  
 <property id="i15" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" tag="a1"/>  
 <property id="i16" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" 
attribute="false" tag="main"/>  
 <property id="i17" name="a2" rep="value" dts="Date" attribute="false" tag="a2"/>  
</objectType>  
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<objectType id="i18" name="Point" independent="true" tag="Point">  
 <property id="i19" name="position" rep="value" dts="DirectPosition" attribute="false" 
tag="position"/>  
</objectType>  
 
<basicType id="i20" name="DirectPosition" base="CharacterString"/>  
 
<dictionary id="i21" name="Dictionary_Integer_CharacterString_">  
 <argumentType name="Integer"/>  
 <argumentType name="CharacterString"/>  
</dictionary>  
 
<substitutionGroup id="i22" name="C1">  
 <type name="C1"/><type name="C3"/>  
</substitutionGroup>  
</cfg>  
 
   A.5.8.3  XSD 
   ส่ิงแรกคือเราจะตองมีคือไฟล Ex.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
 
<!--PART 1 - Objects with identity-->  
 <xs:group name="Object">  
  <xs:choice>  
   <xs:element name="C0" type="C0"/>  
    <xs:element name="C1" type="C1"/>  
    <xs:element name="C2" type="C2"/>  
    <xs:element name="C3" type="C3"/>  
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    <xs:element name="Point" type="Point"/>  
  </xs:choice>  
 </xs:group>  
<!--PART 2 - Type declarations-->  
<xs:complexType name="C0">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Real" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="a2" type="CharacterString" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
  <xs:element name="a3" type="Dictionary_Integer_CharacterString_"/>  
  <xs:element name="role1" type="ref_C1" maxOccurs="unbounded"/>  
  <xs:element name="theC2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence minOccurs="0">  
     <xs:element name="C2" type="C2"/>  
    </xs:sequence>  
    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="C1">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Integer"/>  
  <xs:element name="main" type="ref_C0"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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xs:complexType name="C2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="no_items" type="Integer"/>  
  <xs:element name="pos" type="Point"/>  
  <xs:element name="part" type="C3" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="C3">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Integer"/>  
  <xs:element name="main" type="ref_C0"/>  
  <xs:element name="a2" type="Date"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Point">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="position" type="DirectPosition"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:simpleType name="DirectPosition">  
 <xs:restriction base="CharacterString"/>  
</xs:simpleType>  
<xs:complexType name="Dictionary_Integer_CharacterString_">  
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 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
   <xs:element name="Integer" type="Integer"/>  
   <xs:element name="CharacterString" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:group name="C1">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="C1" type="C1"/>  
  <xs:element name="C3" type="C3"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->  
 <xs:complexType name="ref_C1">  
  <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
 </xs:complexType>  
 <xs:complexType name="ref_C0">  
  <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
 </xs:complexType>  
</xs:schema>  
เมื่อเรามี application schema: Ex_AS.xsd ที่เชื่อมโยงกับไฟลืทั้งฟมดเขาดวยกัน  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema  
 targetNamespace="Ex"  
 xmlns="Ex"  
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 version="1.0">  
 
 <xsd:include schemaLocation="19103.xsd"/>  
 <xsd:include schemaLocation="19115.xsd"/>  
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 <xsd:include schemaLocation="Ex.xsd"/>  
 <xsd:include schemaLocation="19118.xsd"/>  
</xsd:schema>  
 

A.6   Instance conversion rules   
  A.6.1  โครงสรางเอกสาร XML 
  หัวขอนี้เปนการอธิบายถึงกรณีตัวอยางกฎการแปลงที่ไดอธิบายถึงวิธีการแปลง 
อ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางที่สนับสนุนตอ XML อิลิเมนทผลลัพธของกรณีตัวอยางคือ
เอกสาร XML ที่ถูกตอง ซ่ึงในไฟลจะตองประกอบดวย 
  -  XML ที่เปนการแนะนําวิธีการและการประกาศการเขารหัสที่เปนทางเลือก ที่
เปนตัวอยาง 
  -  อิลิเมนทหลักที่อางอิงถึง namespace ที่สนับสนุนตอไฟล XSD 
  -  อิลิเมนทที่สนับสนุนการประกาศในไฟล XSD 
  แนวคิดทั่วไปคืออ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางถูกแปลงเปนอิลิเมนทใน
ไฟล XML ที่เปนไปตามการประกาศในไฟล XSD 
  ตัวอยาง เอกสาร XMLจะตองมีโครงสรางอยางเปนแบบฉบับ ซ่ึงในไฟล Ex.xsd 
ไมไดระบุถึง namespace เปาหมาย 
<?xml version="1.0"?>  
<GI version="1.0"  
  timeStamp="2001-06-07T23:59"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Ex.xsd">  
 <exchangeMetadata> ... </exchangeMetadata>  
 <dataset>  
  <objectElement id="o1"> … </objectElement>  
   ...  
  ...  
 </dataset>  
 <update>  
  <add> … </add>  
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  <modify> … </modify>  
  <delete uuid="dcd:FD3243"/>  
 </update>  
</GI>  
  A.6.2  Object 
  อ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางจะตองถูกแปลงไปเปนอ็อบเจกตอิลิเมนทที่
สนับสนุนตอการประกาศคลาสและอิลิเมนทเนื้อหาของอิลิเมนทจะตองเปนเนื้อหาอิลิเมนทของมัน 
สวนอ็อบเจกตที่เปนอิสระจะตองมีการกําหนดคา id ใหกับ attribute 
  วิธีการทั่วไปในการเขารหัสของแตละอ็อบเจกตตามอิลิเมนทและคุณสมบัติที่
อนุญาตของอ็อบเจกตเปนการเขารหัสตามเนื้อหาอิลิเมนทของอ็อบเจกตซ่ึงอิลิเมนทจะตองมีช่ือที่
เหมือนกันตามหลักการตามชื่อคลาสและเนื้อหาอิลิเมนทที่จะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามคุณสมบัติ 
  A.6.3  Character coding 
  ไฟล XSD และ XML documents จะตองทําการเขารหัสอักขระตามเคารางที่ระบุ
ตามมาตรฐานสากล XML จะสนับสนุนการเขารหัสอักขระตามเคารางที่ถูกตองตาม "UTF-8", 
"UTF-16", "ISO/IEC-10646-UCS-2" และ "ISO/IEC-10646-UCS-4" การเขารหัสอักขระจะตองถูก
กําหนดอยูในสถานะของวิธีการแรกของไฟล XML หากไมมีการเขารหัสก็จะใหเปนไปตามการ
กําหนดคาเริ่มตนในแบบ "UTF-8" หรือ "UTF-16" 
  ตัวอยาง  <?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?>  
  A.6.4  ตัวอยาง:  XML encoding 
  ตัวอยางดานลางคือการเขารหัส XML ที่ถูกกําหนดโดยเคารางงานประยุกตและ
แบบจําลองกรณีตัวอยางตามภาคผนวก A.3.3 และเคารางภายนอกของไฟลและไฟล XSD ในภาคผนวก 
A.5.8 ซ่ึงไฟล XSD จะสนับสนุนตอเคารางงานประยุกตที่กําหนด namespace เปาหมายเรียก "Ex" 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 <ex:GI  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:ex="Ex"  
  xsi:schemaLocation="Ex Ex_AS.xsd"  
  timeStamp="1999-05-31T13:20-05:00"  
  version="1.0">  
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 <dataset>  
  <C0 id="o1">  
   <a1>2.14</a1>  
   <a2>A</a2><a2>list</a2><a2>of</a2><a2>strings</a2>  
   <a3><Integer>1</Integer><CharacterString>one</CharacterString>  
               <Integer>2</Integer><CharacterString>two</CharacterString>  
               <Integer>3</Integer><CharacterString>three</CharacterString>  
   </a3>  
   <role1 idref="o8"/><role1 idref="o5"/>  
  </C0>  
  <C0 id="o2">  
   <a2>a</a2><a2>b</a2><a2>c</a2>  
   <a3>  
          <Integer>1024</Integer><CharacterString>1KB</CharacterString>  
         <Integer>2048</Integer><CharacterString>2KB</CharacterString>  
  </a3>  
  <role1 idref="o3"/><role1 idref="o6"/><role1 idref="o7"/>  
 </C0>  
 <C1 id="o3">  
  <a1>255</a1>  
 <main idref="o2"/>  
 </C1>  
 <C1 id="o8">  
  <a1>255</a1>  
  <main idref="o1"/>  
 </C1>  
 <C2 id="o4">  
  <no_items>1</no_items>  
  <pos id="p">  
   <position>235553 3553234 32</position>  
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  </pos>  
  <part id="o7">  
   <a1>20</a1>  
   <main idref="o2"/>  
   <a2>2000-02-25</a2>  
  </part>  
 </C2>  
 <C3 id="o5">  
  <a1>20</a1>  
  <main idref="o1"/>  
  <a2>2000-02-21</a2>  
 </C3>  
 <C3 id="o6">  
  <a1>30</a1>  
  <main idref="o2"/>  
  <a2>2000-12-31</a2>  
 </C3>  
</dataset>  
</ex:GI>  
 

A.7  ชุดทดสอบนามธรรม 
 การเขารหัสใหดําเนินการตามกฎการเขารหัสในภาคผนวกตามที่แสดงในชุดทดสอบ
นามธรรม นอกจากนั้นชุดทอสอบนามธรรมยังระบุอยูในภาคผนวก B 
 กฎการเขารหัสเปนการอธิบายความสามารถของ บริการเขารหัส 
 บริการเขารหัส ไดแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทพิเศษเปนบริการเขารหัสที่สนับสนุน
ตอเคารางงานประยุกตหนึ่งหรือมากกวา สวนประเภททั่วไปบริการเขารหัสจะสนับสนุนตอทุกๆ
เคารางงานประยุกตซ่ึงบริการเขารหัสจะตองสอคลองกับการสอดคลองกันในระดับที่ 1 และอาจจะ
สอดคลองรวมไปถึงการสอดคลองกันระดับที่ 2 ดวย 
 การสอดคลองกันระดับที่ 1 ไดถูกอธิบายไวอยางละเอียดในภาคผนวก B 
 บริการเขารหัสที่พบในการสอดคลองกันระดับที่ 1 ไดถูกอธิบายไวในภาคผนวก B ซ่ึงมีกฎ
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การเขารหัสที่มีขอกําหนดทั้งหมดในภาคผนวก A.8 สวนบริการเขารหัสจะพบรายละเอียดการ
สอดคลองกันระดับที่ 2 ที่มีกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานอยูกฎการเขารหัสบน XML ตามที่มีการ
อธิบายไวในภาคผนวก Cบริการเขารหัสที่พบในการสอดคลองกันระดับที่ 2 จะตองบอกถึง
ขอกําหนดที่ถูกอธิบายไวในภาคผนวก B และมสีวนเพิ่มเติมในภาคผนวก A.8 

A.8  ระดับท่ี 2  การสอดคลองกัน 
  A.8.1  Application schema 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถเชื่อมตอกับ
เคารางงานประยุกตหนึ่งหรือมากกวาที่เขียนใน UML และสามารถเขียนเปนเคาราง XML อยาง
ถูกตองตามภาคผนวก C 
  b)  วิธีทดสอบ: มีการระบุเคารางงานประยุกตที่จะใชทดสอบและกําหนดถึง
บริการเขารหัสหากมันสนับสนุนตอเคารางงานประยุกตซ่ึงเคาราง XML ที่กําหนดไวถูกสรางโดย
บริการเขารหัสและตรวจสอบถึงกฎการแปลงและเคาราง XML ที่ไดวาถูกตอง 
  c)  การอางอิง: ขอ 6, 7, 8, 9 และภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability test 
  A.8.2  Data structure 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถอานและ
เขียนเอกสาร XMLไดอยางถูกตองภายในมาตรฐานสากลสอดคลองกัน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบขอมูลงานประยุกตอยางละเอียด จากการที่มันถูกแปลง
ไปเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล รวมทั้งแบบจําลองกรณีตัวอยางและกฎการแปลง
ที่ถูกใชงานในขณะนั้น การทําการตรวจสอบเอกสาร XML อยางละเอียดบางสวนและใชตัว
ประมวลผล XML ทั่วไปเพื่ออานเอกสาร XML ที่ได 
  c)  การอางอิง: ภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic test 
  A.8.3  Test data 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถอานและ
เขียนชุดขอมูลทดสอบที่เพิ่มเติมเคารางงานประยุกตซ่ึงเคารางงานประยุกตจะตองมีความสัมพันธ
กับชุดขอมูลนามธรรมและขอมูลทดสอบที่ประกอบไปดวยเอกสาร XML ที่ถูกตองที่ไดจากชุด
ขอมูลนามธรรม 
  b)  วิธีทดสอบ:แบบจําลองกรณีตัวอยางที่ใชงานบอยในชุดขอมูลนามธรรมและ
การสรางเอกสาร XML เปรียบเทียบเอกสารที่พบหากโครงสรางทางกายภาพเหมือนกับขอมูล
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ทดสอบของเคารางงานประยุกตทําการอานขอมูลทดสอบและเปรียบเทียบกับผลลัพธแบบจําลอง
กรณีตัวอยางหากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทั้ง 2 อยางของขอมูลถือวาการทดสอบลมเหลว 
ใหตรวจสอบขอมูลตัวอักษรวาหายไปหรือไมในการแปลง 
  c)  การอางอิง: ภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Falsification  test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก B  ชุดทดสอบนามธรรม (Annex B : Abstract Test Suite) 
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 B.1  บทนํา 
 การบริการเขารหัสที่อางตามการเปนไปตามมาตรฐานนี้ควรเปนไปตามความตองการที่
กําหนดในภาคผนวกนี้ 
 มีการบริการเขารหัสสองประเภท กําหนดประเภทของบริการเขารหัสที่สนับสนุนเคาราง
ประยุกตหนึ่งหรือมากกวา การบริการเขารหัสปกติสนับสนุนเคารางของการประยุกตใดๆ การ
บริการเขารหัสควรจะสอดคลองตามการเปนไปตามมาตรฐานระดบัที่ 1 และอาจจะสอดคลองไปถึง
ระดับที่ 2 ดวย 
 บริการเขารหัสที่พบในการเปนไปตามมาตรฐานระดับที่ 1 มีกฎการเขารหัสที่เหมาะสม
ตามความตองการในขอ B.2 
 บริการเขารหัสที่พบในการเปนไปตามมาตรฐานระดับที่ 2 จะตองเหมาะสมตามความ
ตองการในขอ B.3 
 ชุดทดสอบนามธรรมประกอบดวยสองวิธีการทดสอบอธิบายตามขอ B.2 และ B.3 
ตามลําดับ 
 B.2  การเปนไปตามมาตรฐานระดับท่ี 1 ความตองการเขารหัสท่ัวไป 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ทวนสอบกฎการเขารหัสตามความตองการของกฎการ
เขารหัสทั่วไป 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบกฎการเขารหัสเทียบกับขอที่ 8 และตรวจสอบความตองการ
ทั้งหมด 
 c)  การอางอิง: ขอที่ 6, 7 และ 8 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability test 
 
 B.3  การเปนไปตามมาตรฐานระดับท่ี 2 สวนประสาน 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ทวนสอบบริการเขารหัสวาเตรียมสวนประสานตามการ
เปนไปตามมาตรฐานของ ISO 19119 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบสวนประสานบริการเขารหัสและตรวจสอบวาถูกอธิบายให
สอดคลองตาม ISO 19119 
 c)  การอางอิง: ISO 19119 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability test 
 
Annex C  Extensible Markup Language (XML) 
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C.1  Introduction  
The purpose of this annex is to give a short introduction to XML and the rationale behind 

the design of this International Standard.  
XML is an open, platform independent and vendor independent standard. It supports the 

international character set standards of ISO/IEC 10646 and Unicode. The XML standard is 
programming language neutral and API-neutral. A range of XML APIs are available, giving the 
programmer a choice of access methods to create, view, and integrate XML information. XML's 
tag structure and textual syntax make it as easy to read as HTML (HyperText Markup Language), 
and it is clearly better for conveying structured information. A growing set of tools is available 
for XML development.  

C.2  Extensible Markup Language  
C.2.1 General  

  The Extensible Markup Language (XML) is a subset of ISO 8879:1986 Standard 
Generalized Markup Language (SGML). XML has been designed for ease of implementation and 
for interoperability with both SGML and HTML. It is a format designed to bring structured 
information to the Web and in effect a language for electronic data interchange. XML is an open 
technology that is maintained by the World Wide Web Consortium [4].  

  XML defines a class of data objects called XML documents. A software module 
called an XML processor is used to read XML documents and provide access to their content and 
structure. An XML document is composed of pairs of tags, each pair consisting of a beginning 
and an end tag, like the <title></title> tags in HTML. Tag pairs may contain character strings 
and/or other tag pairs. A tag pair is called an element. In combination with its advanced linking 
capabilities, XML can encode a wide variety of information structures. The rules that specify how 
the tags are structured are called a Document Type Declaration or DTD. Alternately XML 
Schema can be used to give the rules. XML is in that respect similar to UML and has a 
declarative model (DTD) and an instance model (XML document). In HTML, the DTD Is pre-
specified, with the writer allowed the use only of the tags specified in the HTML DTD, while in 
XML, writers may create their own DTDs with their own tag structure.  
   XML documents come in two flavours, i.e. well-formed XML documents and 
valid XML documents. An XML document is well-formed if it conforms to the XML standard, 
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and if it contains exactly one root element and any number of content elements where the 
elements, delimited by start- and end-tags, nest properly within each other. A XML document is 
valid if it is well-formed and if it conforms to its DTD. An XML processor can be non-validating 
or validating. That means that a non-validating XML processor only checks if the XML document 
is well-formed. A validating XML processor checks whether the XML document conforms with 
its DTD as well.   

C.2.2 XML element  
  The logical structure of an XML document consists of properly nested XML 

elements and entity references. An XML element may have attributes and a content. An element 
always has a start tag that may include the element's attributes, a content and an end tag.  The 
content can be empty, a sequence of elements, one of an alternative list of elements, repetitions of 
elements, plain text or mixed elements and text data. An example of a simple XML element 
called Road with no attributes and plain text as content is:  

 <Road>Route 66</Road>  
  Here we see that "<Road>" is the start tag, "Route 66" is the content of the 

element, and "</Road>" is the closing tag of the element. A more complex XML element is an 
element with attributes and two elements as content:  
    <Person id="convenor1">  

<FirstName>John</FirstName>  
<LastName>Smith</LastName> 

 </Person>  
   Here we have an XML element called Person with an attribute id with value 
"convenor1". The content of the Person element is two XML elements called FirstName and 
LastName, which have plain text as their content.   
   An XML element can refer to another element within the XML document or to 
external resources by using special purpose XML attributes. These XML elements are called 
linking elements. Linking elements point to a target resource through a Uniform Resource 
Identificator (URI) reference. Declaring XML elements with these special purpose XML 
attributes indicates their behaviour for the XML processor. See the next clause for an overview of 
some of the special purpose XML attributes. Here is an example of an XML element that points 
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to another XML document:  
    <Reference xml:link="simple" href="http://www.example.org/AnnexA.xml"> 
See Annex A</Reference>  

  Here the special purpose attribute xml:link indicates that this is a linking element 
and the value of the attribute href is a URI pointing to another XML document. 

C.2.3 XML Schema  
   The DTD mechanism of XML has been criticised for lack of semantic 
expressiveness. The heavy uses of parameterised entities have made many DTDs difficult to read. 
XML Schema has been developed to solve that problem. An XML Schema is an XML document 
that defines the allowed elements and structures of XML documents. XML Schema enhances the 
type system of XML significantly. A type can be used to define the content model of an element. 
A type is declared using the type element:  

<complexType name="RoadType" type="string"/>  
   Elements of this type will have text content model. Instead of having to use 
#PCDATA, we now can chose from a much richer set of types. This new type can then be used to 
declare an element:  
   <element name="Road" type="RoadType"/>  
   An element with a rich content model can be defined by a type with no name:  
<element name="parent" > 

 <complexType>  
<sequence>  

<element name="c1" type="integer"/>  
<element name="c2" type="date" minOccurs="0"/>  
<element name="c3" type="RoadType" maxOccurs="*"/>  
<element name="c4" type="float" minOccurs="0" maxOccurs="*"/>  

</sequence>  
</complexType> 

 </element>  
   Here the parent element contains a sequence of four elements, where c1 shall 
appear once, c2 may appear, c3 may appear one or more times, and c4 may appear zero or more 
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times.  
   An element with a choice of child elements is declared as follows:  
<element name="car_part" >  

 <complexType>  
<choice>  

<element ref="door"/>  
<element ref="wheel" />  
<element ref="engine" />  

</choice>   
</complexType> 

</element>  
   Here the car_part element contains a group of elements that has a choice order. 
Thus, a car_part instance will contain one of the three elements, door, wheel or engine. Also 
notice the "ref" attribute of the element declaration. This refers to an element that  is already 
defined somewhere else in the schema.  
   Attributes can also be specified in type definitions.  
<complexType name="point">  

<attribute name="id" type="ID"/>  
<attribute name="dim" type="NMTOKEN" default="twoD">  

   <enumeration value="oneD"/>  
<enumeration value="twoD"/>  
<enumeration value="threeD"/> 

 </attribute>  
<attribute name="x" type="double"/>  
<attribute name="y" type="double"/>  
<attribute name="z" type="float" minOccurs="0"/> 

 </complexType>  
  Here we have defined five attributes for the type point. The "dim" attribute is of an 

enumerated type, where three values are allowed and "twoD" is the default value. The "z" attribute is optional.  
C.2.4 Document Type Declaration (DTD)  
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   A Document Type Declaration (DTD) declares the valid XML elements, their 
structure, and the XML entities that can be used by a class of XML documents. An XML 
document can have an external DTD subset defined in a separate file and/or an internal DTD 
subset defined as a part of the header information of the XML document. If an XML document 
contains both an external subset and an internal subset, the internal subset is considered to occur 
before the external subset. In the following DTD declarations are given with examples on what 
instances in the XML document will look like.  
   An XML element is declared using the special DTD start tag "<!ELEMENT":  
<!ELEMENT Road (#PCDATA)> 

<Road>Route 66</Road>  
  Here we define an XML element named Road with text as the content model. 

This is indicated by the XML reserved keyword "#PCDATA", which is short for parsed character 
data. The content model can be empty, a sequence or a choice of specific child elements, any 
combination of elements, or a mixture of text and specific child elements. A multiplicity operator 
can be used to specify the allowed occurrences of the child elements. The multiplicity operators 
are (?) for zero-or-one, (+) for one-or-more and (*) for zero-or-more occurrences. Absence of the 
multiplicity operator means that the child element must appear exactly once. Here is an example 
of the use of multiplicity operators:  
<!ELEMENT parent ( c1, c2?, c3+, c4* )> 
  <parent>  

<c1> ... </c1>  
<c3> ... </c3>  
<c3> ... </c3>  
<c4> ... </c4>  

 </parent>  
   The parent XML element shall contain the four child XML elements c1, c2, c3 
and c4, in that particular order. The element c1 must always occur, c2 is optional, and there can 
be one-or-more c3 elements and zero-or¬more c4 elements. The example shows one c1, no c2, 
two c3 and one c4 elements.  
   An XML element with a choice of child elements is declared as follows:  
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<!ELEMENT car_part (door | wheel | engine)> 
 <car_part> 

 <wheel> ... </wheel>   
</car_part>  

   Here a car_part element may contain a door, a wheel or an engine, but not more 
than one child element.  
   A mixed content model allows a mixture of text and specific child elements:  
<!ELEMENT mp (#PCDATA | Road)*>  

<mp>Here we can mix text and Road elements. <Road>E6</Road> See!</mp>  
   The ANY keyword specifies that the content model of an XML element can be 
anything:  
<!ELEMENT p ANY>  

<p>Anything goes <Road>E6</Road>here<tag/>!</p>  
   If an XML element is declared to be empty it shall not have a closing tag. This is 
indicated by a slash at the end of the start tag.  
<!ELEMENT tag EMPTY> 

<tag/>  
   An XML element can have attributes. The attributes are declared in an XML 
attribute list statement. XML has three groups of attribute types: character data, tokenised types 
and enumerated types. A #REQUIRED statement associated with the name of an attribute in the 
list means that it is mandatory; a #IMPLIED statement implies that it is optional. It is also 
possible to give default values for attributes. An attribute is declared in an attribute list construct:  
<!ELEMENT point EMPTY> 
<!ATTLIST point  

id  ID  #REQUIRED  
dim  (oneD | twoD | threeD)   #IMPLIED "twoD"  

x  CDATA  #REQUIRED  
y  CDATA  #IMPLIED  
z  CDATA  #IMPLIED>  

   Here we have defined an XML element named point. The point has an attribute list 
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of five attributes. The attribute called id has a tokenised type ID and it is required. The dim attribute 
has an enumerated type that takes one out of three valid values. This attribute is implied, but it has a 
default value of "twoD". The x, y and z attributes all are of type "CDATA", which is short for 
character data. Since XML does not have any data types for numeric values the coordinate values must 
be converted to strings. Notice that only x is required. Two instances of this XML element are:  
   <point id="i01" x="12300" y="234"/>  

<point id="i02" dim="threeD" x="123456" y="-234567" z="50"/>  
  For the first instance with id equal "i01" we can use the implied default value of 

dim to indicate that this point is two dimensional and do not have to give this explicitly. The 
second instance has all attributes filled in.   
   The tokenised attribute types have special restrictions on the allowed characters 
and are described in Table C.1. 
 
ตารางที่ ก-C.1  DTD attribute types  

XML Type Semantics 
ID  An identifier for the element that, if specified, must be unique within the 

XML document. The value of the identifier must always start with a 
letter, '_' or ':'. An XML element can only have one attribute of type ID.  

IDREF  A reference to an XML element in the XML document. The value must 
correspond to an attribute value of type ID in an existing XML element.  

IDREFS  A reference to one or more XML elements. The values must be 
separated by spaces and must correspond to existing XML element ID's.  

ENTITY  A reference to an external entity. The value must be a legal entity name.  
ENTITIES  A reference to any number of entity names, where the entity names are 

separated by spaces.  
NMTOKEN  A NMTOKEN (Name Token) is any mixture of characters.  
NMTOKENS  Any number of NMTOKENs separated by spaces.  
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table C.1) 
   Some attributes are specific for XML and have reserved names and well-defined 
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semantics. The xml:lang attribute can be used to indicate the language used in XML elements and 
xml:space can be used to indicate how to handle white space within elements (Table C.2).  
 
ตารางที่ ก-C.2  Two special purpose XML attributes  

Attribute name XML Type Semantics 

xml:lang  NMTOKEN  A special attribute that may be inserted in 
documents to specify the language used in the 
contents and attribute values of any element in an 
XML document. But it must be defined in the 
attribute list specification of the actual element.  

xml:space  (default | preserve)  A special attribute that signals an intention that in 
that element, white space should be preserved by 
applications.  

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table C.2) 
 

C.2.5 Linking element  
   Linking elements are recognized based on the use of a designated attribute named 
xml:link and a set of accompanying attributes. This is described in the XML XLink specification [7]. A link 
is an explicit relationship between two or more data objects or portions of data objects often represented by 
a URI or an IDREF. The content of the linking element is called the local resource and the target of the link 
is called the remote resource. A remote resource is identified by a text string called a locator. A locator value 
may contain either a Uniform Resource Identifier (URI) or a fragment identifier, or both. The syntax of a 
locator is first the URI, followed by a connector ("#" or "|") and a fragment identifier. The URI describes a 
remote resource, and the fragment identifier describes a sub-resource within that resource. A fragment 
identifier pointing into an XML document must be an Xpointer [8]. If the connector is "#", this signals that 
the remote resource is to be fetched as a whole, and that the XPointer processing to extract the sub-resource 
is to be performed on the client. If the connector is "|", no intent is signalled as to what processing model is 
to be used for accessing the designated resource.   
   The following information can be associated with a link and its resources: One or more 
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locators to identify the remote resources participating in the link (a locator is required for each remote 
resource), the type of the link, the type of the remote resources and the type of the local resource. Example 
of a linking element is:  
<link xml:link="simple" href="http://www.example.org/data.xml|id(i005)" >This is the local 
resource</link>  
   Here we have a linking element called link. It has two attributes xml:link and href. 
xml:link states that this is a simple linking element, whereas href holds the locator identifying the remote 
resource. The locator consist of a URI which is "http://www.example.org/data.xml", a connector "|" and a 
fragment identifier "id(i005)" in XPointer syntax. We could also have used "i005" directly, it is defined as a 
shortcut in the XPointer specification. The content of the linking element is the local resource. Other 
combinations can be:  
<link xml:link="simple" href="|id500">This link points to an element within the document with an attribute 
of type ID with value "id500"</link>  
<link xml:link="simple" href="xdata.xml">This link points to an XML document</link>  
   The XLink specification defines the attributes shown in Table C.3. 
 
ตารางที่ ก-C.3  XLink attributes  

Attribute name XML Type Semantics 

xml:link  CDATA  This is a special reserved attribute that indicates 
that the element shall act as a linking element. 
Legal values are: simple, extended, locator, group 
or document. We will only use simple links!  

href  CDATA  The value of the href attribute in linking elements 
contains a locator which identifies a resource, e.g. 
by a URI-reference or by an XPointer 
specification.   

 
 
ตารางที่ ก-C.3  XLink attributes (ตอ) 
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Attribute name  XML Type  Semantics  

inline  (true | false)  The inline attribute specifies the first part of a 
link's semantics. A link is either inline or out-of-
line. This attribute is used in connection to the 
extended links. Inline is within the document, 
whereas out-of-line is outside the document.  

role  CDATA  The role attribute also specifies a part of the link's 
semantics. The value of this attribute identifies to 
the application software the meaning of the link. 
This allows the application to show different 
symbols for the different kinds of links.  

title  CDATA  This is the title shown to the user for the remote resource.  
show  (embed | replace | new)  This attribute indicates the behaviour policies to use 

when the link is traversed for the purpose of display or 
processing. The embed value indicates that the 
designated resource should be embedded in the body 
of the resource and at the location where the traversal 
started. The replace value indicates that the designated 
resource should replace the resource where the 
traversal started. The new value indicates that the 
designated resource should be displayed or processed 
in a new context.  

actuate  (auto | user)  The actuate attribute is used to express a policy as to 
when the traversal of a link should occur. The auto 
value indicates that the resource is automatically 
traversed. The user value indicates that the link is 
traversed only on the request of the user.  

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table C.3) 
C.2.6 XML entity  
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   An XML entity is a mechanism for text substitution. It can make XML 
documents simpler to read and quicker to write. In the following we define an XML entity named 
"XML" which are used in a "p" element:  
<!ENTITY XML 'Extensible Markup Lanuage'>  
<!ELEMENT p (#PCDATA) >  

<p>This is written in XML (&XML;).</p>  
   The entity reference "&XML;" in the <p> element indicates that the reference 
shall be replaced with the text of the entity. Only text entities that can be parsed as XML can be 
referenced directly in the XML document.   
   XML entities are divided into text and binary entities. Binary entities do not 
contain valid XML and must therefore be referenced in an XML element's attribute of the 
ENTITY type. Here we define an external binary entity named my.sign and refer to it in the src 
attribute of an image element.  
<!ENTITY my.sign SYSTEM "image/signature.gif" NDATA GIF> 
 <!ELEMENT pi ANY>  
<!ELEMENT image EMPTY> 
 <!ATTLIST image  

 src ENTITY #REQUIRED >  
<pi>This is my signature: <image src="my.sign"/></pi>  

   There is also a distinction between internal entities and external entities. An 
internal entity has a value associated with it as part of the entity declaration. An external entity 
associates a name with a physical storage unit (file name). The "my.sign" entity above is an 
example of an external entity and the "XML" entity is an example of an internal entity.  
   There is a special construct that only can be used in the DTD called a parameter 
entity. A parameter entity can be used as a shortcut for commonly occurring text structures. A 
parameter entity declaration is similar to an entity declaration except with a "%" sign followed by 
a space before the entity name. The parameter entity will be substituted with its text by the XML 
processor when it reads the DTD. An example of a declaration of a parameter entity called 
"Boolean" and its usage is as follows:  
<!ENTITY % Boolean '( true | false )' >  
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<!ELEMENT my_Boolean_element EMPTY>  
<!ATTLIST my_Boolean_element %Boolean; >  

C.2.7 Character coding  
   Each XML text entity must declare the character-encoding scheme that it uses 
internally. External parsed entities in an XML document may use different encoding schemes for 
their characters than used in the root document. All XML processors must accept the UTF-8 and 
UTF-16 encoding of ISO/IEC 10646 as a minimum. Parsed entities, which are stored in an 
encoding other than UTF-8 or UTF-16 must begin with an encoding declaration in the document 
entity:  
<?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?>  
   According to the XML recommendation the following values are allowed:  

  - For ISO/IEC 10646 and UNICODE based encoding "UTF-8", "UTF-16", 
"ISO-10646-UCS-2" and "ISO-10646-UCS-4" shall be used. If an XML text entity is encoded in 
UCS-2, it must start with an appropriate encoding signature, the Byte Order Mark, which is the 
character with hexadecimal value FEFF.  
   - For ISO/IEC 8859: "ISO-8859-1", "ISO-8859-2", ... , "ISO-8859-10" can be used.  
   - For various encodings of JIS X-0208-1997: "ISO-2022-JP", "Shift_JIS" and 
"EUC-JP" can be used.  
   NOTE This is restricted to "UTF-8", "UTF-16", "ISO-10646-UCS-2" and "ISO-
10646-UCS-4" in this International Standard.  
   Alternatively one can reference any character in ISO/IEC 10646 by quoting its 
character number in a character reference regardless of which encoding scheme used. Or one can 
declare a text entity that represents the character in question. There are two ways of referring to 
characters directly, by decimal representation or by hexadecimal reference. The hexadecimal 
reference for the less-than-sign '<' is:  

&#x3C;  
And the decimal representation of the same sign is:  

&#60;  
C.2.8 XML document header  
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   All XML documents must start with a processing instruction that specifies that 
this is an XML document and which version of the XML standard is used. Information about the 
character encoding, if it is not "UTF-8" or "UTF-16", shall be included in the header also. An 
example is as follows:  
<?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?>.   
   The next element shall be the document type declaration element:  
<!DOCTYPE top SYSTEM "root.dtd" [ <!ELEMENT bot EMPTY> ] >  
   Here we see a document type element declaration that has both an external 
subset and an internal subset DTD.  An external subset DTD is located in a separate file, whereas 
an internal subset DTD is included in the XML document. The root XML element is called top 
and it must be defined in the external DTD subset declared in the "root.dtd" file. The internal 
DTD subset is declaring a single XML element called bot.  
   C.2.9 Miscellaneous  
   An XML comment may appear anywhere in the document, but outside other 
markup. Comments are not part of the document's character data. A comment starts with the 
string '<!--' , followed by any characters except the string '--' and ends with the string '-->'. An 
example of a comment is:  
<!-- This is a comment. -->  

  All of an XML document is case sensitive, both markup and text. This is 
different from SGML and HTML and it was introduced to allow markup in non-Latin alphabet 
characters and to avoid the problem with case folding. This means that element names, entity 
names and attribute names all are case sensitive. The following elements are different and thus 
allowed in an XML document:  
<road>This is a road element</road>  
<Road>This is a Road with a capital R</Road>  

C.2.10 Other XML standards  
   The base XML standard is associated with a number of supporting standards. 
The most relevant standards are shortly described in this clause.  
   A link is an explicit relationship between two or more data objects or portions of 
data objects. In addition to the IDREF mechanism in XML documents a link can be constructed 
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with attributes on XML elements using a combination of the XLink and XPointer specification. 
The XML Linking Language [7] and the XML Pointer Language [8] specify constructs to define 
links between both external and internal objects of XML documents. XLink is used to create 
simple unidirectional hyperlinks between objects in separate XML documents as well as more 
sophisticated links. Whereas XPointer is used for addressing internal structures within XML 
documents, such as references to elements, character strings and other parts of XML documents.  
   The Namespace in XML specification [3] provide a simple method for 
qualifying element and attribute names used in XML documents by associating them with a 
namespace identified by a URI reference. An XML namespace is a collection of names, identified 
by a URI reference, which are used in XML documents as element types and attribute names. 
XML documents can then mix XML elements and attributes from more than one DTD that may 
have identical names and different semantics in the different DTDs. The mechanism for achieving 
this is to use qualified names for both XML elements and attributes. A qualified name consists of 
a namespace prefix, a single colon as separator, followed by the local name. Here is an example 
of the use of the XML namespace mechanism:  
 <x xmlns:gis="http://www.example.org/schema/spatial.dtd">  

<gis:point>234 445 150</gis:point>  
<point>23 55</point> 

 </x>  
   Here we see x contains two elements named point. The local point element is 
defined in the DTD of the XML document, but the gis:point element is defined in a DTD located 
at URI "http://www.example.org/shema/spatial.dtd". The special purpose attribute xmlns:gis in 
element x defines gis as a namespace prefix of the declarations defined in the target DTD.   
   The Resource Description Framework (RDF) is a result of the W3C Metadata 
Activity. RDF is the foundation for processing and exchanging machine-understandable metadata 
on the Web using XML as the exchange format. It can be used in a variety of application areas: in 
resource discovery, in cataloguing for describing the content and content relationships available at 
a particular Web site, in content rating, in describing collections of pages that represent a single 
logical document, for describing intellectual property rights of Web pages, and for expressing the 
privacy preferences of a user as well as the privacy policies of a Web site. The RDF Model and 
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Syntax Specification [10] document defines a data model for representing named properties and 
property values. The data model consists of three object types: Resource, Property and Statement. 
Instances of the RDF data model are called a RDF Schema. RDF resources are things of interest,  
e.g. an entire Web page, an XML element or an entire Web site. An RDF property is a specific 
aspect, characteristic, attribute or relation used to describe a resource, whereas an RDF statement 
is a specific RDF resource in combination with a named RDF property for that resource. RDF can 
be used to express a wide variety of data models, e.g. Entity-Relationship models. The RDF 
Schema Specification [11] document defines a schema specification language that provides a 
basic type system for use in RDF models. It defines resources and properties such as class and 
sub-class-of constructs that can be used in application specific schemas. RDF Schemas can be 
compared with XML DTDs, but unlike an XML DTD, which gives specific constraints on the 
structure of an XML document, a RDF Schema provides information about the interpretation of 
the statements given in an RDF data model.   
   XMI [15] is an XML based exchange standard for exchange of object-oriented 
metadata models. The purpose of XMI is to facilitate UML model data interchange between 
different modelling tools in a vendor neutral way. It is based on OMG's Meta Object Facility and 
on CORBA (Common Object Request Broker Architecture) data types. XMI can in theory be 
used to exchange data based on UML models.   
   The Extensible Stylesheet Language (XSL) [13] is intended to control the 
appearance of XML documents. XSL is a language for expressing stylesheets. A stylesheet 
expresses rules for presenting a class of XML documents. Thus a stylesheet contains descriptions 
on how XML elements can be rendered by an XML browser. XSL views an XML document as a 
tree and uses a two-stage presentation process. First, the result tree is constructed from the source 
tree. Second, the result tree is interpreted to produce formatted output on display, on paper, in 
speech or onto other media.   
   The Document Object Model (DOM) [12] specification defines a platform- and 
language-neutral interface, that allows programs and scripts to dynamically access and update the 
content, structure and style of XML documents. The DOM provides a standard set of objects for 
representing HTML and XML documents, a standard model of how these objects can be 
combined, and a standard interface for accessing and manipulating them. This means that vendors 
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can support DOM as an interface to their proprietary XML processors.  
   The Scalable Vector Graphics language (SVG) [6] is a language for describing 
two-dimensional graphics in XML. SVG allows for three types of graphic objects: vector graphic, 
images and text. Graphical objects can be grouped, styled, transformed and composed into 
previously rendered objects. SVG drawings can be interactive and dynamic. Animations can be 
defined and triggered either declaratively (i.e., embedding SVG animation elements in SVG 
content) or via scripting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex D  Character repertoire 
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  All text is defined in terms of character set code tables. The most comprehensive 
international character set is the Universal Multiple-Octet Character Set (UCS) in its 4 octets 
version (ISO/IEC 10646, UCS-4 version2) (Figure D.1). ISO/IEC 10646 defines a "Universal 
Character Set" for virtually all languages in the world.   
  ISO/IEC 10646 defines formally a 31-bit character set. However, of this huge code 
space, so far characters have been assigned only to the first 65534 positions (0x0000 to 0xFFFD). 
This 16-bit subset of UCS is called the Basic Multilingual Plane (BMP) or Plane 0. The 
characters that are expected to be encoded outside the 16-bit BMP belong all to rather exotic 
scripts (e.g., Hieroglyphics) that are only used by specialists for historic and scientific purposes. 
Current plans suggest that there will never be characters assigned outside the 21-bit code space 
from 0x000000 to 0x10FFFF, which covers over one million potential future characters. ISO/IEC 
10646-1 defines the architecture of the character set and the content of the BMP. ISO/IEC 10646-
2 defines characters encoded outside the BMP. New characters are still being added to the BMP 
on a continuous basis, but the existing characters will not be changed any more and are stable.   
  ISO/IEC 10646 organizes its code tables in 256 groups of 256 planes of 65 536 
characters. Each plane is itself arranged in 256 rows of 256 characters. The first edition of 
ISO/IEC 10646 (1993) defined plane 0, which can be represented with 2 octets only, in its UCS-2 
version3)  (the table of which correspond with the UNICODE industry standard).  
 
 
 
 
 
 

Row 0: Latin-1 repertoire  
Plane 0: ISO/IEC 10646-1 and UNICODE  
Others: To be determined 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure D.1) 
ภาพที่ ก-D.1  UCS-4 structure  

  The first row of 256 characters is based on the Latin alphabet number 1 (ISO/IEC 8859-

Octet 4                Octet 3               Octet 2               Octet 1 
 
 
 

          Group                 Plane                    Row 
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14) , which was historically based on a structure of codes defined in terms of row and columns, 
where the row was represented by the first 3 or 4 bits and the column by the last 4 bits of each bit 
combination of 7-bit or 8-bit character sets (forming pages of 94 or 96 graphic character sets). 32 
bit combinations were reserved per page in this schema for control character allocation. In the 
UCS world, only the first row of 256 characters reserves 64 bit combinations for control 
characters.  
  Some of the control characters are reserved for specialized use, such as transmission 
control in an asynchronous communications system or application level delimiting such as is used 
by ISO/IEC 8211. These characters are not to be used as part of text data. The only format 
effecting control characters required as part of the primitive data element text coding are: 
Carriage Return (CR), Line Feed (LF), Back Space (BS), Horizontal Tab (HT), Vertical Tab (VT) 
and Form Feed (FF).  
  In the simple octet character set realm, the use of localised character sets requires 
complex code extension techniques described in ISO/IEC 2022. In the context of the ISO 19100 
series of standards the basic character set in use is UCS-4. As a fallback, UCS-2 can be used. 
Row 0, corresponding to ISO/IEC 8859-1, should be used only in the limited context of a part of 
Western Europe and a part of the Americas. It is recommended that UCS-2 should be the minimal 
character set. Provisions shall be taken so that any application will be able to exchange UCS-4 
character data.   

UCS consists of code tables that assign integer numbers to characters [34]. There exist 
several alternatives for how a sequence of such characters or their respective integer values can be 
represented as a sequence of bytes. The two most obvious encoding schemes store text as 
sequences of either 2 or 4 bytes, called UCS-2 and UCS-4 respectively. Unless otherwise 
specified, the most significant byte comes first in these (Bigendian convention). An ASCII or 
Latin-1 file can be transformed into a UCS-2 file by simply inserting a 0x00 byte in front of every 
ASCII byte. To produce a UCS-4 file one has to insert three 0x00 bytes instead before every 
ASCII byte.  

The 8-bit variable size UCS Transfer Format (UTF-8) has the following properties:   
- UCS characters U+0000 to U+007F (ASCII) are encoded simply as bytes 0x00 to 0x7F 

(ASCII compatibility). This means that files and strings which contain only 7-bit ASCII 
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characters have the same encoding under both ASCII and UTF-8.  
- All UCS characters >U+007F are encoded as a sequence of several bytes, each of which 

has the most significant bit set. Therefore, no ASCII byte (0x00-0x7F) can appear as part of any 
other character.   

- The first byte of a multibyte sequence that represents a non-ASCII character is always 
in the range 0xC0 to 0xFD and it indicates how many bytes follow for this character. All further 
bytes in a multibyte sequence are in the range 0x80 to 0xBF. This allows easy resynchronization 
and makes the encoding stateless and robust against missing bytes.   

- All possible 231 UCS codes can be encoded.  
- UTF-8 encoded characters may theoretically be up to six bytes long, however 16-bit 

BMP characters are only up to three bytes long.  
- The sorting order of Bigendian UCS-4 byte strings is preserved.   
- The bytes 0xFE and 0xFF are never used in the UTF-8 encoding.   
Table D.1 shows the byte sequences that are used to represent a character. The sequence 

to be used depends on the Unicode number of the character.  
 
ตารางที่ ก-D.1  UTF8 byte sequences to represent a character  

Character Byte sequence 
U-00000000 - U-0000007F:  0xxxxxxx  
U-00000080 - U-000007FF:   110xxxxx 10xxxxxx   
U-00000800 - U-0000FFFF:   1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx  
U-00010000 - U-001FFFFF:   11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx  
U-00200000 - U-03FFFFFF:  111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx   
U-04000000 - U-7FFFFFFF:  1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx   
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Table D.1) 
 
  The xxx bit positions are filled with the bits of the character code number in binary 
representation. The rightmost x bit is the least-significant bit. Only the shortest possible multibyte 
sequence, which can represent the code number of the character, can be used. Note that in 
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multibyte sequences, the number of leading 1 bits in the first byte is identical to the number of 
bytes in the entire sequence.   
  The 16-bit variable size UCS Transfer Format UTF-16 has the following properties5) :  

- Characters with values less than 0x10000 are represented as a single 16-bit integer with 
a value equal to that of the character number.  

- Characters with values between 0x10000 and 0x10FFFF are represented by a 16-bit 
integer with a value between 0xD800 and 0xDBFF (within the so-called high-half zone or high 
surrogate area) followed by a 16-bit integer with a value between 0xDC00 and 0xDFFF (within 
the so-called low-half zone or low surrogate area).  

- Characters with values greater than 0x10FFFF cannot be encoded in UTF-16.  
  Values between 0xD800 and 0xDFFF are specifically reserved for use with UTF-16, and 
don't have any characters assigned to them.  
  ISO/IEC 10646 defines the character "ZERO WIDTH NON-BREAKING SPACE" 
(0xFEFF), which is also known informally as "BYTE ORDER MARK" (abbreviated "BOM"). 
The latter name hints at a second possible usage of the character, in addition to its normal use as a 
genuine "ZERO WIDTH NON-BREAKING SPACE" within text. The usage, suggested by 
ISO/IEC 10646 Annex F, is to prepend a 0xFEFF character to a stream of Unicode characters as a 
"signature" so that a receiver of such a serialized stream may use the initial character both as a 
hint that the stream consists of ISO/IEC 10646 characters and as a way to recognize the 
serialization order.  
  In serialized UTF-16 prepended with such a signature, the order is big-endian if the first 
two octets are 0xFE followed by 0xFF; if they are 0xFF followed by 0xFE, the order is little-
endian. 0xFFFE is not a Unicode character, precisely to preserve the usefulness of 0xFEFF as a 
byte-order mark. 
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Annex E  Examples 
E.1 Introduction  

  This annex contains several examples of the application of this XML based encoding 
rules described in Annex A of this International Standard. The examples consist of an application 
schema, example data and corresponding XML Schema and XML document extractions.   
Example data are represented as a graphical map and in an abstract format that corresponds to the 
instance model.  

E.2 Standard types  
E.2.1 General  

   Here are shown examples from the different schemas defined in the ISO 19100 
series of standards. In case of discrepancies the individual standard are the authoritative source. 
Accompanying each schema is the most important XML Schema definitions of the types used in 
the examples given in the next clauses. 

E.2.2 Profile of ISO 19107 Geographic information — Spatial schema  
E.2.2.1 UML Schemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.1) 

ภาพที่ ก-E.1  Geometric primitives 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.2) 

ภาพที่ ก-E.2  Coordinate geometry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.3) 

ภาพที่ ก-E.3  Geometric complexes 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.4) 

ภาพที่ ก-E.4  Topology 
 
NOTE The DirectedTopo classes are modelled different compared to the ISO 19107. The reason 
for this is that ISO 19107 breaks with encapsulation and it is not possible to instantiate topology 
objects otherwise.  

E.2.2.2 XML Schema  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
<!--PART 1 - Objects with identity-->  
 <xs:group name="SP_Object">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Point" type="GM_Point"/>  
<xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/>  
<xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/>  
<xs:element name="GM_LineString" type="GM_LineString"/>  
<xs:element name="GM_Polygon" type="GM_Polygon"/>  
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<xs:element name="GM_SurfaceBoundary" type="GM_SurfaceBoundary"/>   
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>   
<xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/>  
<xs:element name="GM_PointRef" type="GM_PointRef"/>  
<xs:element name="GM_PointArray" type="GM_PointArray"/>  
<xs:element name="TP_Node" type="TP_Node"/>  
<xs:element name="TP_Edge" type="TP_Edge"/>  
<xs:element name="TP_Face" type="TP_Face"/>  
<xs:element name="TP_Complex" type="TP_Complex"/>  
<xs:element name="TP_DirectedNode" type="TP_DirectedNode"/>  
<xs:element name="TP_DirectedEdge" type="TP_DirectedEdge"/>  
<xs:element name="TP_DirectedFace" type="TP_DirectedFace"/>  

</xs:choice>  
</xs:group> 
 <!--PART 2 - Type declarations-->   
<xs:complexType name="GM_Point">  

<xs:sequence> 
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
<xs:element name="position" type="DirectPosition"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_Curve">  

<xs:sequence> 
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 <xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/>  
<xs:element name="segment" maxOccurs="unbounded"> 

     <xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_CurveSegment"/>  

 </xs:complexType>  
</xs:element> 

 </xs:sequence> 
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="GM_Surface">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/> <xs:element 

name="patch" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType>  

<xs:group ref="GM_SurfacePatch"/>   
</xs:complexType>  

</xs:element>  
</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType>  
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<xs:complexType name="GM_LineString">  
<xs:sequence>  

<xs:element name="interpolation" type="GM_CurveInterpolation"/>  
<xs:element name="controlPoint" type="GM_PointArray"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="GM_Polygon">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="interpolation" type="GM_SurfaceInterpolation"/>  
<xs:element name="boundary" type="GM_SurfaceBoundary"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="GM_SurfaceBoundary">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="exterior" type="GM_Ring" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="interior" type="GM_Ring" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  
</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_Ring">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

     <xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/>  

    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 
     </xs:complexType>  
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</xs:element> 
 <xs:element name="generator" maxOccurs="unbounded"> 

 <xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_OrientableCurve" minOccurs="0"/>  

    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 
</xs:complexType>  

</xs:element>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_Complex">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

  <xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

     </xs:complexType>  
</xs:element>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_CompositeCurve">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
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<xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:complexType>  

<xs:group ref="GM_Primitive" minOccurs="0"/>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

</xs:complexType>  
</xs:element>  
<xs:element name="generator" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_OrientableCurve" minOccurs="0"/>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

</xs:complexType>  
</xs:element>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 

  <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  

  <xs:element name="orientation" type="Sign"/> <xs:element name="primitive" 
type="ref_GM_Primitive"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_OrientableCurve">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
   <xs:element name="orientation" type="Sign"/> <xs:element name="primitive" 
type="ref_GM_Primitive"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
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</xs:complexType>  
<xs:complexType name="GM_OrientableSurface">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/> <xs:element name="primitive" 

type="ref_GM_Primitive"/>  
</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="GM_Position">  

<xs:choice>  
<xs:element name="direct" type="DirectPosition"/>  
<xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/>  

</xs:choice>   
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="TP_Node">  

<xs:sequence>  
  <xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 

maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 
<xs:element name="spoke" type="TP_DirectedEdge" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TP_Edge">  

<xs:sequence>  
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<xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 
maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 
<xs:element name="boundary" type="TP_DirectedNode" minOccurs="2" 
maxOccurs="2"/>  
<xs:element name="spoke" type="TP_DirectedFace" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/>  
</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="TP_Face">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="complex" type="ref_TP_Complex" 

maxOccurs="unbounded"/>  
<xs:element name="geometry" type="ref_GM_Primitive" minOccurs="0"/> 
<xs:element name="boundary" type="TP_DirectedEdge" 
maxOccurs="unbounded"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TP_Complex">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="element" maxOccurs="unbounded">  

<xs:complexType>  
<xs:group ref="TP_Primitive" minOccurs="0"/>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

</xs:complexType> 
 </xs:element>  
<xs:element name="geometry" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  

</xs:sequence>  
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<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="TP_DirectedNode">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="topo" type="ref_TP_Node"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TP_DirectedEdge">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="topo" type="ref_TP_Edge"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="TP_DirectedFace">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="topo" type="ref_TP_Face"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:simpleType name="GM_CurveInterpolation">  

<xs:restriction base="CharacterString">  
<xs:enumeration value="linear"/>  
<xs:enumeration value="geodesic"/>  
<xs:enumeration value="circularArc3Points"/>  
<xs:enumeration value="circularArc2PointWithBulge"/>  
<xs:enumeration value="elliptical"/>  
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<xs:enumeration value="clothoid"/>  
<xs:enumeration value="conic"/>  
<xs:enumeration value="polynomialSpline"/>  
<xs:enumeration value="cubicSpline"/>  
<xs:enumeration value="rationalSpline"/>  

</xs:restriction>   
</xs:simpleType> <xs:simpleType name="GM_SurfaceInterpolation">  

<xs:restriction base="CharacterString">  
<xs:enumeration value="none"/>  
<xs:enumeration value="planar"/>  
<xs:enumeration value="spherical"/>  
<xs:enumeration value="elliptical"/>  
<xs:enumeration value="conic"/>  
<xs:enumeration value="tin"/>  
<xs:enumeration value="parametricCurve"/>  
<xs:enumeration value="polynomialSpline"/>  
<xs:enumeration value="rationalSpline"/>  
<xs:enumeration value="triangulatedSpline"/>  

</xs:restriction>   
</xs:simpleType>  
<xs:group name="GM_Complex">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/>  
<xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_Composite">  

<xs:choice>  
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<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_OrientablePrimitive">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/>  
<xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/>  
<xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/>  
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_Primitive">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Point" type="GM_Point"/>  
<xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/>  
<xs:element name="GM_Surface" type="GM_Surface"/>  
<xs:element name="GM_OrientableSurface" type="GM_OrientableSurface"/>  
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  
<xs:element name="GM_Complex" type="GM_Complex"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_CompositeCurve">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  
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</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_CurveSegment">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_LineString" type="GM_LineString"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_SurfacePatch">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Polygon" type="GM_Polygon"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_OrientableCurve">  

<xs:choice>  
<xs:element name="GM_Curve" type="GM_Curve"/>  
<xs:element name="GM_Ring" type="GM_Ring"/>  
<xs:element name="GM_CompositeCurve" type="GM_CompositeCurve"/>  
<xs:element name="GM_OrientableCurve" type="GM_OrientableCurve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="TP_Primitive">  

<xs:choice>  
<xs:element name="TP_Node" type="TP_Node"/>  
<xs:element name="TP_Edge" type="TP_Edge"/>  
<xs:element name="TP_Face" type="TP_Face"/>  

</xs:choice>  
 </xs:group>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->   
<xs:complexType name="ref_SC_CRS">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
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</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_GM_Complex">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_GM_Composite">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_GM_CompositeCurve">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  

<xs:complexType name="ref_GM_Primitive">  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_GM_Point">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_TP_Complex">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_TP_Node">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_TP_Edge">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_TP_Face">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<!-- 2001-06-12 (David Skogan) Types excepted from the rule --> 
 <xs:simpleType name="DirectPosition">  
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<xs:restriction base="CharacterString"/>  
</xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="GM_PointArray">  

<xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">  
<xs:choice>    

<xs:element name="direct" type="DirectPosition"/>   
<xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/>  

</xs:choice>  
</xs:sequence>  

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="GM_PointGrid">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="row" type="GM_PointArray" maxOccurs="unbounded"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType> 
<xs:complexType name="GM_PointRef">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
</xs:schema> 
E.3 Simple-Road-Map  

E.3.1 Application schema (SRM)  
  The SimpleRoadMap example (Figure E.5) is a very simple application schema with two 
features: Road and Intersection.  
  The Road class has defined three attributes and an association to the Intersection class. 
The attributes are a road_no number of type Integer, a situation description of type 
Sequence(RoadSituation) and a geometry attribute called segment of the type GM_Curve.  The 
RoadSituation class has two attributes type and length.   
  The Intersection class has only one attribute called pos, which is of type GM_Point. 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.5) 

ภาพที่ ก-E.5  SRM application schema 
 

E.3.2 Example data  
  Here we have a simple dataset: One road and two intersections. The road has three 
situation descriptions, see Figure E.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.6) 

ภาพที่ ก-E.6  Simple map according to the SRM application schema 
 

E.3.3 XML Schema (SRM.xsd)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
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<!--PART 1 - Objects with identity-->   
<xs:group name="Object">  

<xs:choice>  
<xs:element name="Road" type="Road"/>  
<xs:element name="Intersection" type="Intersection"/>  

</xs:choice>   
</xs:group> 

<!--PART 2 - Type declarations-->   
<xs:complexType name="Road">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="roadNo" type="Integer"/>  
<xs:element name="situation" type="Sequence_RoadSituation_"/>  
<xs:element name="segment" type="GM_Curve"/>  

   <xs:element name="intersection" type="ref_Intersection" minOccurs="2" 
maxOccurs="2"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Intersection">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="pos" type="GM_Point"/>  

</xs:sequence> 
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="RoadSituation">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="type" type="CharacterString"/>  
<xs:element name="length" type="Real"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Sequence_RoadSituation_">  

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
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<xs:element name="RoadSituation" type="RoadSituation"/>  
</xs:sequence>  

</xs:complexType>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->  . 

<xs:complexType name="ref_Intersection">  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  

</xs:complexType>  
</xs:schema>  
E.4 Property-Building-Loan  

E.4.1 Application schema: PBL  
  The Property Building Loan (PBL) application schema is given in Figure E.7. It consists 
of two features, PropertyParcel and Building where the building can be associated with a loan. A 
PropertyParcel has identification, name, border, and update information. It is associated with a set 
of buildings, which is located within the border of the property parcel. The Building has an 
owner, an address and is of a particular building type. It is also financed with one or more Loans.  
The shape of the building may be given by a GM_surface and it shall always have a centre point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.7) 

ภาพที่ ก-E.7  PBL Application schema 
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E.4.2 Example data  
Figure E.8 shows a small example consisting of one PropertyParcel and three Buildings. 

Two Loans are associated with two of the Buildings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.8) 

ภาพที่ ก-E.8  PBL example data 
 

E.4.3 XML Schema declaration PBL_AS.xsd  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema targetNamespace="PBL"    

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns="PBL"   
version="1.0"> 
 <xs:include schemaLocation="../std/19103.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19107d.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19108a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19109a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19111a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19112a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19115a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../std/19116a.xsd"/>   
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<xs:include schemaLocation="../std/19119a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="PBL.xsd"/>  
<xs:include schemaLocation="PBL_Object.xsd"/>  
<xs:include schemaLocation="../std/19118.xsd"/>  

</xs:schema>  
 
PBL.xsd  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
<!--PART 1 - Objects with identity-->  

<xs:group name="PBL_Object">  
<xs:choice>  

<xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/>  
<xs:element name="Building" type="Building"/>  
<xs:element name="Loan" type="Loan"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>  

<!--PART 2 - Type declarations-->   
<xs:complexType name="PropertyParcel">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="identification" type="PropertyID"/>  
<xs:element name="name" type="CharacterString"/>  
<xs:element name="area" type="TP_Face"/>  

  <xs:element name="contains" type="ref_Building" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Building">  

<xs:sequence>  
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<xs:element name="code" type="Integer"/>  
<xs:element name="centerPoint" type="Position"/>  
<xs:element name="shape" type="GM_Curve" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="address" type="SI_LocationInstance" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="type" type="BuildingType"/>  
<xs:element name="owner" type="CI_ResponsibleParty" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="financed" type="ref_Loan" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Loan">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="amount" type="Real"/>  
<xs:element name="classification" type="MD_LegalConstraints"/>  
<xs:element name="period" type="TM_Period" minOccurs="0"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
 <xs:complexType name="Position">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="position" type="GM_Point"/>  

   <xs:element name="horizontalAccuracy" type="DQ_AbsoluteExternalPositional 
Accuracy" minOccurs="0"/>  
   <xs:element name="verticalAccuracy" type="DQ_RelativeInternalPositional 
Accuracy" minOccurs="0"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="BuildingType">  
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<xs:restriction base="CharacterString">  
<xs:enumeration value="Private"/> <xs:enumeration value="Public"/>  

</xs:restriction>  
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="PropertyID">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="municipalityNo" type="Integer"/>  
<xs:element name="number" type="Integer"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->   
<xs:complexType name="ref_Building">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="ref_Loan">  

<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
</xs:schema>  
 

E.4.4 XML document  
Here is the example data. Only a subset of the elements is given.   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<PBL:GI   

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:PBL="PBL" xsi:schemaLocation="PBL PBL_AS.xsd"  
timeStamp="1999-06-11T16:20+01:00" version="1.0"> 
 <exchangeMetadata>  

<datasetCitation>  
<title>PBL Map</title>  
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<date> 
  <date>1999-01-06</date> 
  <dateType/> 
 </date>  

<citedResponsibleParty> 
<individualName>Jery King</individualName>   
<organisationName>Maping and surveying</organisationName>   
<positionName>Manager</positionName>   
<contactInfo>  

<phone>  
<voice>234 34982 389</voice>  
</phone> 
 <onlineResource>  

<linkage>http://www.mapsurv.com/</linkage>  
</onlineResource>   

</contactInfo>  
     <role>owner</role>  

</citedResponsibleParty>  
</datasetCitation> 

<encoding>  
<ruleCitation> 

 <title>ISO XML based Encoding Rule</title>   
<date>  

<date>2000-05-03</date> 
<dateType/> 

</date>  
</ruleCitation>  
<toolName>GI Converter</toolName>  
<toolVersion>1.0</toolVersion>  

</encoding>  



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-133 

</exchangeMetadata> 
 <dataset> 

 <PropertyParcel id="p1">  
<identification>   

<municipalityNo>334</municipalityNo>   
<number>225</number>  

</identification>  
<name>Iso Grounds</name>  
<area id="f1"> 

     <complex idref="tpcomplex1"/>   
<geometry idref="s1"/>   
<boundary>  

<orientation>+</orientation> 
<topo idref="e1"/> 

     </boundary> 
</area>  
<contains idref="b1"/> 
 <contains idref="b2"/>  
<contains idref="b3"/>  

</PropertyParcel>  
<Building id="b1">  

<code>123</code>  
<centerPoint> 

    <position id="bp1"> 
 <position>3 3</position> 

    </position>  
</centerPoint>  
<address> 

    <geographicIdentifier>ABC Z399</geographicIdentifier> 
    <administrator>  
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<individualName>Sue John</individualName>  
<organisationName>CC Municipality</organisationName>  
<positionName>Manager</positionName>  
<role>owner</role> 

    </administrator>   
<locationType uriref="http://www.ex.com/loc.xml#locType1"/>   
<child uriref="http://www.ex.com/loc.xml#loc12"/>    
<gazetteer uriref="http://www.ex.com/gaz.xml#gazzete"/>  

</address>  
<type>Private</type>  
<owner>  
   <individualName>John Smith</individualName>   

<organisationName>Smith Ltd</organisationName>   
<positionName>Manager</positionName>   
<contactInfo>  

<address>  
<deliveryPoint>North side</deliveryPoint>  
<city>Utopia</city>  
<administrativeArea>Central City</administrativeArea>  
<postalCode>ABC Z399</postalCode>  
<country>USA</country> 
<electronicMailAddress>jm@net</electronicMailAddress>  

</address>  
<onlineResource>  

<linkage>http://www.jm.com/</linkage>  
</onlineResource>  
<hoursOfService>9am to 5pm</hoursOfService>  
<contactInstructions>Ring bell</contactInstructions> 

  </contactInfo> 
   <role>owner</role>  
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</owner>  
</Building>  
<Building id="b2">  

<code>25</code>  
<centerPoint>   

<position id="bp2">  
<position>5 4</position>   

</position>  
</centerPoint>  
<shape id="c1">   

<orientation>+</orientation>   
<primitive idref="c1"/>    
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  
<direct>3.5 1.2</direct>  
<direct>4.7 2</direct>  
<direct>3.6 2</direct>  
<direct>3.5 1.2</direct>  
</controlPoint>  

</GM_LineString>   
</segment>  

</shape>  
<address>   

<geographicIdentifier>ABC Z398</geographicIdentifier>   
<administrator>  

<individualName>Sue John</individualName>  
<organisationName>Municipality</organisationName>  
<positionName>Manager</positionName>  
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<role>owner</role>   
</administrator>   
<locationType uriref="http://www.ex.com/loc.xml#locType1"/>   
<child uriref="http://www.ex.com/loc.xml#loc12"/>    
<gazetteer uriref="http://www.ex.com/gaz.xml#gazzete"/>  

</address>  
<type>Private</type>  
<owner>    

<individualName>Pearl Gardner</individualName>   
<positionName>Mrs</positionName>   
<contactInfo>  

<phone>  
<voice>(1) 234 5678 823</voice>  

</phone>  
<address> 
  <deliveryPoint>North side</deliveryPoint>  

<city>Utopia</city>  
<administrativeArea>Central City</administrativeArea>  
<postalCode>ABC Z398</postalCode>  
<country>USA</country>  

</address>   
</contactInfo>   
<role>owner</role>  

</owner>  
<financed idref="lo1"/>  

</Building>  
<Building id="b3">  

<code>15</code>  
<centerPoint>   

<position id="bp3">  
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<position>4 2</position>   
</position>  

</centerPoint>  
<type>Private</type>  
<financed idref="lo2"/>  
<financed idref="lo3"/>  

</Building>  
<Loan id="lo1">  

<amount>230506.30</amount>  
<classification>    

<useLimitation>Mortage</useLimitation>   
<accessConstraints>otherRestrictions</accessConstraints>   
<otherConstraints>copyright</otherConstraints>   
<otherConstraints>intellectualPropertyRights</otherConstraints> 

</classification>  
</Loan>  
<Loan id="lo2">  

<amount>15000.00</amount>  
<classification>    

<useLimitation>Mortage</useLimitation>   
<accessConstraints>patent</accessConstraints>  

</classification>  
</Loan>  
<Loan id="lo3">  

<amount>3000.00</amount>  
<classification>    

<useLimitation>Second Mortage</useLimitation>   
<accessConstraints>other</accessConstraints> 

 </classification>  
</Loan>  
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<GM_Surface id="s1">  
<CRS uriref="http://www.iso.ch/encoding/csr/srs1#1"/>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="s1"/>  
<patch>   

<GM_Polygon id="pat1">  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring1">  
<element idref="c2"/>  
<generator>  

<GM_Curve id="c2">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="c2"/>  
<segment> 

 <GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<indirect idref="gp1"/>  
<direct>6 1</direct>  
<direct>9 2.7</direct>  
<direct>9 5</direct>  
<direct>6 3</direct>  
<direct>3 4</direct>  
<direct>1 3</direct> 
<direct>3.5 1.2</direct>  
<indirect idref="gp1"/>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment> 



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-139 

 </GM_Curve>  
</generator>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="c2"/>  

</exterior> 
   </boundary>   

</GM_Polygon>  
</patch>  
</GM_Surface>  
<GM_Point id="gp1">  

<position>2 1</position>  
</GM_Point>  
<GM_Complex id="gmcomplex1">  

<element idref="s1"/>  
<element idref="gp1"/>  
<element idref="bp1"/>  
<element idref="bp2"/>  
<element idref="bp3"/>  
<element idref="c1"/>  
<element idref="c2"/>  

</GM_Complex>  
<TP_Complex id="tpcomplex1">  

<element>  
  <TP_Node id="n1">  

<complex idref="tpcomplex1"/>  
<geometry idref="p1"/> 

    </TP_Node>  
</element>  
<element idref="e1"/>  
<element idref="f1"/>  
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<geometry idref="gmcomplex1"/>  
</TP_Complex>  
<TP_Edge id="e1">  

<complex idref="tpcomplex1"/>  
<geometry idref="c2"/>  
<boundary> 

    <orientation>-</orientation> 
    <topo idref="n1"/>  

</boundary>  
<boundary> 

<orientation>+</orientation>   
<topo idref="n1"/>  

</boundary>  
</TP_Edge>  

</dataset>  
</PBL:GI> 
 
E.5 Property-Building-Updating  

E.5.1 Application schema (PBU)  
  The Property-Building application schema is given in Figure E.9. It consists of two 
features, PropertyParcel and Building. For simplification in this example a PropertyParcel has 
only a parcel name. Its spatial properties are derived from the RF_Area which again is derived 
from GM_Surface. This allows the PropertyParcels to be topologically described by a planar 
graph and share edges and curves with their neighbouring parcels (all Parcels are members of the 
RF_Theme complex. The Building (simplified) has a building number (CharacterString) and a 
shape which is given by a GM_surface. The Building participates on the "PropertyParcels and 
Buildings" RF_Theme. So the building shares curves with property parcels and (perhaps) other 
buildings.  
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.9) 

ภาพที่ ก-E.9  Property-Building-Updating application schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.10) 

ภาพที่ ก-E.10  Feature types by inheritance 
 

E.5.2 Example data  
  Figure E.11 shows a small example consisting of three PropertyParcel as old situation 
and four PropertyParcel and one Building as new situation after update. 
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Key  
C1, C2, etc. curves 
F1, F2, etc. faces 
S1, S3   surfaces 
Arrows   + orientation of the curves 
a ~ q  direct positions  
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118:2005 (Figure E.11) 

ภาพที่ ก-E.11  Example data 
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The coordinates are as follows : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.5.3 Application schema (XML Schema)  
 
PBU_AS.xsd  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema targetNamespace="PBU"    

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"   
xmlns="PBU"   
version="1.0"> 
 

Symbol Value 
a  10.0 40.0  
b  30.0 40.0  
c  50.0 40.0  
d  70.0 40.0  
e  70.0 10.0  
f  50.0 10.0  
g  30.0 10.0  
h  10.0 10.0  
i  30.0 16.0  
j  50.0 16.0  
k  57.16 18.68  
l  60.0 26.0  
m  60.0 40.0  
n  52.0 40.0  
o  52.0 25.0  
p  40.0 25.0  
q  40.0 40.0  
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<xs:include schemaLocation="../stdo/19103.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19107d.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19108a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19109a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19111a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19112a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19115a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19116a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="../stdo/19119a.xsd"/>   
<xs:include schemaLocation="PBU.xsd"/>  
<xs:include schemaLocation="PBU_Object.xsd"/>  
<xs:include schemaLocation="../stdo/19118.xsd"/>  

</xs:schema>  
 
PBU.xsd  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
<!--PART 1 - Objects with identity-->  

 <xs:group name="PBU_Object">  
<xs:choice>  

<xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/>  
<xs:element name="Building" type="Building"/>  
<xs:element name="AreaFeature" type="AreaFeature"/>  
<xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/>  
<xs:element name="RF_Theme" type="RF_Theme"/>  
<xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/>  
<xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>  

<!--PART 2 - Type declarations-->   
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<xs:complexType name="PropertyParcel">  
<xs:sequence>  

<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/> 
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/>  
<xs:element name="patch" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_SurfacePatch"/> 

</xs:complexType>  
</xs:element>  
<xs:element name="parcelName" type="CharacterString"/>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Building">  

<xs:sequence>  
   <xs:element name="complex" type="ref_RF_Theme" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="buildingNumber" type="CharacterString"/>  
<xs:element name="shape" minOccurs="0"> 

<xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_Surface"/>   

</xs:complexType>  
</xs:element> 

 </xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="AreaFeature">  
<xs:sequence/> 
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="RF_Area">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/>  
<xs:element name="patch" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_SurfacePatch"/>   

</xs:complexType>  
</xs:element>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="RF_Theme">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="element" maxOccurs="unbounded"> 

     <xs:complexType>  
<xs:group ref="RF_Feature" minOccurs="0"/>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/> 

</xs:complexType>  
</xs:element>  
<xs:element name="name" type="CharacterString"/>  
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</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="RF_Point">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="composite" type="ref_GM_Composite" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="position" type="DirectPosition"/>  
</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  

</xs:complexType>  
<xs:complexType name="RF_Curve">  

<xs:sequence>  
<xs:element name="complex" type="ref_GM_Complex" minOccurs="0"/>  
<xs:element name="CRS" type="ref_SC_CRS" minOccurs="0"/>  

   <xs:element name="composite" type="ref_GM_CompositeCurve" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  

<xs:element name="orientation" type="Sign"/>  
<xs:element name="primitive" type="ref_GM_Primitive"/>  
<xs:element name="segment" maxOccurs="unbounded"> 

<xs:complexType>  
<xs:group ref="GM_CurveSegment"/>   

</xs:complexType>  
</xs:element>  

</xs:sequence>  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 

 </xs:complexType>  
<xs:group name="GM_Complex">  



 
 
ภาคผนวก ก  เอกสาร ISO 19118 : 2005 (ฉบับเรยีบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ก-148 

<xs:choice> 
<xs:element name="RF_Theme" type="RF_Theme"/>  

</xs:choice>  
 </xs:group>   
<xs:group name="GM_Primitive">  

<xs:choice>  
<xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/>  
<xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/>  
<xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/>  
<xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>   
<xs:group name="GM_Surface">  

<xs:choice>  
<xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/>  
<xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>  
<xs:group name="RF_Feature">  

<xs:choice>  
<xs:element name="PropertyParcel" type="PropertyParcel"/>  
<xs:element name="RF_Area" type="RF_Area"/>  
<xs:element name="Building" type="Building"/>  
<xs:element name="RF_Point" type="RF_Point"/>  
<xs:element name="RF_Curve" type="RF_Curve"/>  

</xs:choice>   
</xs:group>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->   

<xs:complexType name="ref_RF_Theme">  
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
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</xs:complexType> 
 </xs:schema> 
 

E.5.4 XML document (old situation)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<PBU:GI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:PBU="PBU" 
xsi:schemaLocation="PBU  
PBU_AS.xsd" timeStamp="1999-06-11T16:20+01:00" version="1.0">  

<dataset>  
<RF_Theme id="t1">  

<element idref="id1"/>  
<element idref="id2"/>  
<element idref="id3"/>  
<name>PropertyParcels and Buildings</name>  

</RF_Theme>  
<PropertyParcel id="id1" uuid="P1">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id1"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring1">  
<element uuidref="C1"/>  
<element uuidref="C2"/>  
<element uuidref="C9"/>  
<element uuidref="C8"/>  
<generator uuidref="C1"/>  
<generator uuidref="C2"/>  
<generator uuidref="C9"/>  
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<generator uuidref="C8"/>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id1"/>  

</exterior>  
</boundary>  

</GM_Polygon>  
</patch>  
<parcelName>10/1</parcelName>  

</PropertyParcel>  
<PropertyParcel id="id2" uuid="P2">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id2"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring2">  
<element uuidref="C3"/>  
<element uuidref="C10"/>  
<element uuidref="C7"/>  
<element uuidref="C9"/>  
<generator uuidref="C3"/>  
<generator uuidref="C10"/>  
<generator uuidref="C7"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve> 
<orientation>-</orientation>  
<primitive uuidref="C9"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator>  
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<orientation>+</orientation> 
<primitive idref="id2"/>  

</exterior>  
</boundary>  

</GM_Polygon>  
</patch>  
<parcelName>17</parcelName>  

</PropertyParcel>  
<PropertyParcel id="id3" uuid="P3">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id3"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring3">  
<element uuidref="C4"/>  
<element uuidref="C5"/>  
<element uuidref="C6"/>  
<element uuidref="C10"/>  
<generator uuidref="C4"/>  
<generator uuidref="C5"/>  
<generator uuidref="C6"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve> 
<orientation>-</orientation>  
<primitive uuidref="C10"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator>  
<orientation>+</orientation> 
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 <primitive idref="id2"/>  
</exterior>  

</boundary>  
</GM_Polygon>  

</patch>  
<parcelName>28/5</parcelName>  

</PropertyParcel>  
 
<GM_Curve uuid="C1" id="id5">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id5"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>10.0 10.0</direct>  
<direct>10.0 40.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString> 

</segment>  
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C2" id="id6">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id6"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>10.0 40.0</direct>  
<direct>30.0 40.0</direct>  
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</controlPoint>  
</GM_LineString> 

 </segment>  
</GM_Curve>  

<GM_Curve uuid="C3" id="id10">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id10"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 40.0</direct>  
<direct>50.0 40.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C4" id="id16">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id16"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>50.0 40.0</direct>  
<direct>70.0 40.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  
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<GM_Curve uuid="C5" id="id17">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id17"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>70.0 10.0</direct>  
<direct>50.0 10.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C7" id="id12">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id12"/> . 
<segment>  

<GM_LineString> 
<interpolation>linear</interpolation> 
 <controlPoint>  

<direct>50.0 10.0</direct>  
<direct>30.0 10.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment> 
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C8" id="id8">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id8"/>  
<segment>  
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<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 10.0</direct>  
<direct>10.0 10.0</direct> 

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C9" id="id7">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id7"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation> 
<controlPoint>  

<direct>30.0 40.0</direct>  
<direct>30.0 10.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  
<GM_Curve uuid="C10" id="id11">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id11"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>50.0 40.0</direct>  
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<direct>50.0 10.0</direct> . 
</controlPoint> 

 </GM_LineString>  
</segment>  

</GM_Curve>  
</dataset>  
</PBU:GI> 
 

E.5.5 XML document (updating file)  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<PBU:GI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" xmlns:PBU="PBU" 
xsi:schemaLocation="PBU PBU_AS.xsd" timeStamp="1999-06-11T16:20+01:00" 
version="1.0">  

<update>  
<modify>  

<PropertyParcel id="id1" uuid="P1">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id1"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring1">  
<element uuidref="C1"/>  
<element uuidref="C2"/>  
<element uuidref="C11"/>  
<element uuidref="C12"/>  
<element uuidref="C8"/>  
<generator uuidref="C1"/>  
<generator uuidref="C2"/>  
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<generator uuidref="C11"/>  
<generator uuidref="C12"/>  
<generator uuidref="C8"/>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id1"/>  

</exterior>  
</boundary>  

</GM_Polygon>  
</patch>  
<parcelName>10/1</parcelName>  

</PropertyParcel>  
</modify>  
<delete uuidref="P2"/>  
<delete uuidref="P3"/>  

<add>  
<PropertyParcel id="id2" uuid="P4">  

<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id2"/> 
 <patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring2">  
<element uuidref="C16"/>  
<element uuidref="C17"/>  
<element uuidref="C18"/>  
<element uuidref="C15"/>  
<element uuidref="C14"/>  
<element uuidref="C13"/>  
<element uuidref="C11"/>  
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<generator uuidref="C16"/>  
<generator uuidref="C17"/>  
<generator uuidref="C18"/>  
<generator uuidref="C15"/>  
<generator uuidref="C14"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve>  
<orientation>-</orientation>  
<primitive uuidref="C13"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve>  
<orientation>-</orientation>  
<primitive uuidref="C11"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator>  
<orientation>+</orientation> 
<primitive idref="id2"/>  

</exterior>  
</boundary>  

</GM_Polygon>  
</patch>  
<parcelName>17/2</parcelName>  

</PropertyParcel>  
</add>  
<add>  

<PropertyParcel id="id3" uuid="P5">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id3"/>  
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<patch>  
<GM_Polygon>  

<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring3">  
<element uuidref="C13"/>  
<element uuidref="C21"/>  
<element uuidref="C7"/>  
<element uuidref="C12"/>  
<generator uuidref="C13"/>  
<generator uuidref="C21"/>  
<generator uuidref="C7"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve>  
<orientation>-</orientation>  
<primitive uuidref="C13"/>  
</GM_OrientableCurve> 

</generator>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="ring3"/>  

</exterior>  
</boundary>  

</GM_Polygon>  
</patch>  
<parcelName>17/3</parcelName>  

</PropertyParcel>  
</add>  
<add>  

<PropertyParcel id="id4" uuid="P6">  
<orientation>+</orientation>  
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<primitive idref="id4"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior id="ring4">  
<element uuidref="C14"/>  
<element uuidref="C15"/>  
<element uuidref="C19"/>  
<element uuidref="C5"/>  
<element uuidref="C6"/>  
<element uuidref="C21"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve> 
<orientation>-</orientation> 
<primitive uuidref="C14"/>  
</GM_OrientableCurve> 

</generator>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve>  
<orientation>-</orientation> 
 <primitive uuidref="C15"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator>  
<generator uuidref="C19"/> 
<generator uuidref="C5"/>  
<generator uuidref="C6"/>  
<generator>  

<GM_OrientableCurve> 
 <orientation>-</orientation>  
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<primitive uuidref="C21"/>  
</GM_OrientableCurve>  

</generator> 
        <orientation>+</orientation>  

<primitive idref="ring4"/>  
</exterior> 

      </boundary>  
</GM_Polygon>  

</patch>  
<parcelName>17/3</parcelName>  

</PropertyParcel>  
</add>  
<add>  

<Building uuid="B1" id="id55">  
<buildingNumber>5</buildingNumber>  
<shape>  

<RF_Area id="id56" uuid="S1">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id56"/>  
<patch>  

<GM_Polygon>  
<interpolation>planar</interpolation>  
<boundary>  

<exterior>  
<element></element> 
<generator>  
<GM_Curve uuid="C20" id="id58">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id58"/>  
<segment>  
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<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>52.0 40.0</direct>  
<direct>52.0 25.0</direct>  
<direct>40.0 25.0</direct>  
<direct>52.0 40.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  
</segment>  
</GM_Curve>  
</generator>  
<orientation>+</orientation>  
<primitive></primitive>  
</exterior>  

</boundary>  
</GM_Polygon>  

</patch>  
</RF_Area>  

</shape>  
</Building>  
</add>  
<delete uuidref="C3"/>  
<delete uuidref="C4"/>  
<delete uuidref="C10"/>  
<delete uuidref="C9"/>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C11" id="id24">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id24"/>  
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<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 40.0</direct>  
<direct>30.0 16.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C12" id="id25">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id25"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 16.0</direct>  
<direct>30.0 10.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C13" id="id41">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id41"/>  
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<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 16.0</direct>  
<direct>50.0 16.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C14" id="id35">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id35"/>  

<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>circularArc3Points</interpolation> 
<controlPoint>  

<direct>60.0 26.0</direct>  
<direct>57.16 18.88</direct>  
<direct>50.0 16.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C15" id="id34">  
<orientation>+</orientation>  
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<primitive idref="id34"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>60.0 40.0</direct>  
<direct>60.0 26.0</direct>  

</controlPoint> 
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C16" id="id31">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id31"/>  

<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>30.0 40.0</direct>  
<direct>40.0 40.0</direct>  

</controlPoint>  
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C17" id="id32">  
<orientation>+</orientation>  
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<primitive idref="id32"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>40.0 40.0</direct>  
<direct>52.0 40.0</direct> 

 </controlPoint> 
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C18" id="id33">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id33"/>  

<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>52.0 40.0</direct>  
<direct>60.0 40.0</direct> 

 </controlPoint> 
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C19" id="id50">  
<orientation>+</orientation>  
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<primitive idref="id50"/>  
<segment>  

<GM_LineString>  
<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>60.0 40.0</direct>  
<direct>70.0 40.0</direct> 

 </controlPoint> 
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
<add>  

<GM_Curve uuid="C21" id="id42">  
<orientation>+</orientation>  
<primitive idref="id42"/>  

<segment>  
<GM_LineString>  

<interpolation>linear</interpolation>  
<controlPoint>  

<direct>50.0 16.0</direct>  
<direct>50.0 10.0</direct> 

 </controlPoint> 
</GM_LineString>  

</segment>  
</GM_Curve>  

</add>  
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รายละเอียดมาตรฐาน ISO 19118 rev 
 
คํานํา (Foreword) 

ISO (International Organization for Standardization) เปนของกลุมมาตรฐานแหงชาติของ
สหพันธรัฐทั่วโลก (กลุมสมาชิก ISO) มีการทํางานเกี่ยวของกับการเตรียมมาตรฐานระหวาง
ประเทศที่ยึดตามคณะกรรมการวิชาการของ ISO แตละสมาชิกมีสวนในหัวขอซ่ึงคณะกรรมการ
วิชาการเผยแพร ทั้งองคการระหวางประเทศ รัฐบาล และเอกชน ติดตอกับ ISO และมีสวนรวมใน
การทํางาน ISO ยังรวมมืออยางใกลชิดกับ IEC (International Electrotechnical Commission) ใน
สวนของมาตรฐานทางอิเล็กทรอเทคนิคคอล 

มาตรฐานระหวางประเทศเปนรางตามที่ปรากฏใน ISO/IEC คําชี้แจง สวนที่ 2 
การทํางานหลักของคณะกรรมการวิชาการคือการเตรียมมาตรฐานระหวางประเทศ ราง

มาตรฐานระหวางประเทศถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการที่เผยแพรไปยังกลุมสมาชิกเพื่อทํา
การลงมติ การเผยแพรเปนมาตรฐานระหวางประเทศตองการการยอมรับอยางนอย 75% ของกลุม
สมาชิกที่ทําการลงมติ 

ISO 19118 ถูกเตรียมโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC211 Geographic 
information/Geomatic 

ในฉบับที่สองนี้ยกเลิกและแทนที่ฉบับที่ 1 (ISO 19118:2005) ซ่ึงมีการปรับปรุงเชิงเทคนิค
ใหม 
 
บทนํา (Introduction) 

บทนํา กลาวถึงมาตรฐานระหวางประเทศนี้วาเปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับการกําหนด 
กฎการเขารหัสที่จะถูกใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตร ภายในมาตรฐานสากลชุด ISO 
19100 ซ่ึงกฎการเขารหัสใหสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกระบุดวยเคารางงานประยุกตที่ถูกเขารหัส
ตามระบบที่มีโครงสรางขอมูลอยางเปนอิสระซ่ึงเหมาะสมสําหรับการสงและการจัดเก็บ  และกฎ
การเขารหัส ยังเปนการระบุถึงประเภทของขอมูลที่ถูกเขารหัสและตรงตามหลักไวยากรณ รวมไป
ถึงโครงสรางและแผนการเขารหัส ที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ ซ่ึงโครงสรางขอมูลผลลัพธ
อาจจะถูกจัดเก็บไวในสื่อดิจิตอลหรือถูกสงโดยใชโพรโทคอลดวยการอานและตีความดวย
คอมพิวเตอร แตอาจจะอยูในรูปแบบที่มนุษยสามารถอานเขาใจได 

ตัวเลือกของกฎการเขารหัสหนึ่งๆ สําหรับการประยุกตใชการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนอิสระ
ไมไดรวมอยูในขอบเขตการประยุกต และในประเทศใดประเทศหนึ่งจากการกําหนดและการใชงาน
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โดยเจาของกฎการเขารหัสที่ขึ้นอยูกับแพลตฟอรมหรือมีผลกับการพิจารณาถึงขนาดขอมูลหรือการ
ประมวลผลที่ซับซอน โดย XML เปนกลุมยอยของ ISO/IEC 8879 เหตุผลที่ถูกเลือกเนื่องจากมันมี
ความเปนอิสระตอการประมวลผลบนแพลตฟอรม และสามารถใชงานไดในระบบเวิลดไวดเว็บ 

มาตรฐานสากลฉบับนี้ถูกแบงโครงสรางทางกายภาพออกเปน 3 สวนดังนี้ ขอกําหนด
สําหรับการสรางกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานบน UML schemas ซ่ึงมีการระบุในขอที่ 6 ถึง 9 และ
ขอกําหนดสําหรับการสรางบริการเขารหัสซึ่งมีการระบุในขอที่ 10 และสุดทายขอกําหนดสําหรับ
กฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XMLซ่ึงมีการระบุในภาคผนวก A 

กฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML มีจุดประสงคเพื่อใชงานสําหรับการการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางเปนกลาง ซ่ึงมันขึ้นอยูกับ Extensible Markup Language (XML) และมาตรฐาน 
ISO/IEC 10646 character set 

มาตรฐานทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตรถูกจัดสรางโดยมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 
ความเปนมาของโครงสรางทั้งหมดของมาตรฐานสากลชุดนี้และคําอธิบายทางเทคนิคที่เปนพื้นฐาน
ไดมีการกําหนดอยูใน ISO 19101  ISO 19103  และ ISO 19104 

ผูใชงานมาตรฐานสากลฉบับนี้จะตองทําการพัฒนาเคารางงานประยุกตตามรูปแบบการ
อธิบายสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซ่ึงเคารางงานประยุกตถูกแปลตามสวนยอยที่มีการผสมผสานจาก
เคารางเชิงแนวคิดที่เปนมาตรฐานอื่นๆ (เชน ISO 19107) วิธีการผสมผสานไดมีการอธิบายไวใน 
ISO 19109 ซ่ึงมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 มีการระบุถึงการกําหนดคาของบริการโดยทั่วไปที่
จะตองสามารถทํางานไดเมื่อมีการพัฒนาการประยุกตใชงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ซ่ึงบริการ
ทั่วไปจะถูกระบุอยูใน ISO 19119 และจะตองครอบคลุมถึงการเขาถึงและการประมวลผล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรที่เปนไปตามแบบจําลองสารสนเทศทั่วๆ ไป ซ่ึงมาตรฐานสากลฉบับนี้ได
จัดทําขึ้นอยางครอบคลุมตอการใชงาน 

 
1  ขอบเขตของมาตรฐาน (scope) 

มาตรฐานสากลฉบับนี้เปนการระบุถึงขอกําหนดสําหรับกําหนดกฎการเขารหัสเพื่อใชใน 
การแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนชุดขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรตามมาตรฐานสากลแบบเดียวกัน  
ซ่ึงไดมีการระบุในมาตรฐานสากลฉบับนี้ดังนี้  

-  ขอกําหนดสําหรับสรางกฎการเขารหัสตามพื้นฐานบน UML schemas 
-  ขอกําหนดสําหรับสรางบริการเขารหัส 
-  ขอกําหนดสําหรับ XML ตามพื้นฐานของกฎการเขารหัสเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล อยาง

เปนกลาง 



 
 
ภาคผนวก ข  เอกสาร ISO 19118 rev (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ข-4 

มาตรฐานฉบับนี้ไมไดระบุรวมถึงสื่อดิจิทัล บริการสง และโพรโทคอล รวมทั้งไมไดระบุ
ถึงการกําหนดรหัสใหกับภาพที่มีขนาดใหญ 
 
2  การเปนไปตามมาตรฐาน (Conformance) 

2.1  บทนํา  
สําหรับมาตรฐานสากลฉบับนี้ไดมีการแบงกลุมการเปนไปตามมาตรฐานไว 2 สวน 

 2.2  กลุมการเปนไปตามมาตรฐานที่เก่ียวของกับกฎการเขารหัส 
กฎการเขารหัสทั้งหมดจะตองผานกรณีทดสอบทุกขอของชุดทดสอบนามธรรมใน

ภาคผนวก B.1 B.2 และ/หรือ B.3 
 
ตารางที่ ข-1  กลุมการเปนไปตามมาตรฐานที่เก่ียวของกับกฎการเขารหัส 

กลุมการเปนไปตามมาตรฐาน กลุมยอยของชุดทดสอบนามธรรม 

กฎการเขารหัสทั้งหมด  B.1 

กฎการเขารหัสกับการแปลงสมาชกิ B.2 

กฎการเขารหัสกับการแปลงเคาราง B.3 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table 1) 
 

2.3  กลุมการเปนไปตามมาตรฐานที่เก่ียวของกับบริการเขารหัส 
บริการเขารหัสทั้งหมดจะตองผานกรณีทดสอบทุกขอของชุดทดสอบนามธรรมใน

ภาคผนวก B.4  ที่ขึ้นอยูกับความสามารถของบริการเขารหัส ซ่ึงจะตองผานกรณีทดสอบทุกขอของ
กลุมการเปนไปตามมาตรฐานเพิ่มเติมตามตารางที่ ข-2 
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ตารางที่ ข-2  กลุมการเปนไปตามมาตรฐานที่เก่ียวของกับบริการเขารหัส 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table 2) 
 
3  รายการเอกสารอางอิง (Normative reference) 

รายการเอกสารอางอิงที่จําเปนสําหรับเอกสารนี้ สําหรับการอางอิงวันที่อางถึงเฉพาะฉบับที่
อาง สําหรับการอางอิงที่ไมมีการอางอิงวันที่ จะอางอิงถึงเอกสารฉบับสุดทาย (รวมถึงเอกสาร
แกไข) 

ISO/IEC 10646:2003, Information technology — Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS) 

ISO/TS 19103: —1), Geographic information — Conceptual schema language 
ISO 19109:2005, Geographic information — Rules for application schema 
Extensible Markup Language (XML) 1.0 W3C Recommendation. Available at 

<http://www.w3.org/TR/REC-xml> 
 
4  คําศัพท และคํานิยาม (Terms and definitions) 
 เปนคําศัพทและคํานิยามสําหรับใชงานตามวัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ 
 4.1  application schema 
 เปนเคารางเชิงแนวคิดสําหรับขอมูลตามความตองการของหนึ่งการประยุกตหรือมากกวา 
  [ISO 19101:2002] 
 หมายเหตุ เคารางงานประยุกตเปนการอธิบายเนื้อหา โครงสราง และขอจํากัดการใช
สารสนเทศที่ระบุในขอบเขตการประยุกตใช 

กลุมการเปนไปตามมาตรฐาน กลุมยอยของชุดทดสอบนามธรรม 

บริการเขารหัสทั้งหมด  B.4 

บริการเขารหัสโดยทั่วไป B.5 

บริการที่เปนการเขารหัสขอมูล B.6 

บริการที่เปนการถอดรหัสขอมูล B.7 

บริการที่เปนการสรางเคารางโครงสรางการสงออกขอมูล  B.8 
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 4.2  character 
 สมาชิกของกลุมอิลิเมนตที่ถูกใชเพื่อแสดงแทน สราง หรือควบคุมขอมูล 
 [ISO/IEC 2382-1:1993] 
 4.3  code 
 การแสดงแทนคําที่เปนไปตามเคาราง ที่ถูกระบุ 
 4.4  conceptual model 
 แบบจําลองที่กําหนดแนวคิดของการบรรยายทั้งหมด 
 [ISO 19101:2002] 
 4.5  conceptual schema 
 คําอธิบายรูปแบบของแบบจําลองเชิงแนวคิด 
 [ISO 19101:2002] 
 4.6  conceptual schema language 
 รูปแบบภาษาตามพื้นฐานบนแนวคิดรูปแบบนิยมเพื่อใชแสดงแทนเคารางเชิงแนวคิด 
 [ISO 19101:2002] 
 ตัวอยาง  UML, EXPRESS, IDEF1X 
 หมายเหตุ ภาษาเคารางเชิงแนวคิดอาจเปนตัวอักษรหรือรูปภาพ 
 4.7  conversion rule 
 กฎเพื่อแปลงสมาชิกในโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนสมาชิกในโครงสรางการสงออก
ขอมูล 
  4.8  data 
 เปนการแสดงสารสนเทศตามรูปแบบนิยมที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสาร การตีความ และ
การประมวลผล 
 [ISO/IEC 2382-1:1993]  
 4.9  data interchange 
 การสง การรับ และการตีความขอมูล 
 4.10  data transfer 
 การโอนยายขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ 
 หมายเหตุ การโอนยายสารสนเทศ ณ ที่นี้คือการโอนยายขอมูล 
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 4.11  data type 
 เปนการระบุคาที่ยอมรับใหทํางานตามคาในขอบเขต 
 [ISO/TS 19103:2005] 
 ตัวอยาง  Integer Real Boolean String และ Date 
 หมายเหตุ ประเภทขอมูล ถูกกําหนดโดยคา เชน integer คาของประเภทขอมูลจะ
เปนขอบเขตคาที่ถูกระบุ เชน คาของ integer จะอยูระหวาง -65537 ถึง 65536 สวนการกําหนดตัว
ปฏิบัติการไดแก + - * และ / จะถูกกําหนดตามความหมายประเภทขอมูลกําหนดไดทั้งแบบอยางงาย
และซับซอน หากเปนประเภทขอมูลแบบงายจะมีการกําหนด value domain เปนคาโดยอัตโนมัติ 
เชน integer สวนประเภทขอมูลที่ซับซอนคือการรวบรวมประเภทขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนกลุมเดียวกัน 
และประเภทขอมูลแบบซับซอนนี้อาจจะแสดงถึงอ็อบเจกตและสามารถมีความเปนเอกลักษณได 
 4.12  dataset 
 รวบรวมขอมูลที่ปรากฏ 
 [ISO 19115:2003] 
 4.13  encoding 
 เปนการแปลงขอมูลไปเปนชุดของรหัส 
 4.14  encoding rule 
 เปนการรวบรวมกฎการแปลงที่กําหนดการเขารหัสสําหรับสวนโครงสรางขอมูล 
 ตัวอยาง  XML, ISO 10303-21, ISO/IEC 8211. 
 หมายเหตุ กฎการเขารหัสไดระบุประเภทของขอมูลที่จะถูกแปลงใหเปนไปตาม
หลักไวยากรณ โครงสราง และรหัสที่จะถูกใชในโครงสรางขอมูลผลลัพธ 
 4.15  encoding service 
 สวนประกอบของโปรแกรมที่มีกฎการเขารหัสเปนเครื่องมือ  
 4.16  feature 
 การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณจริงบนโลก 
 [ISO 19101:2002] 
 หมายเหตุ feature อาจจะเกิดขึ้นตามประเภทหรือตามสมาชิก ซ่ึงประเภท feature 
และสมาชิก feature จะถูกใชใหเปนความหมายเพียงสิ่งเดียว 
 4.17  file 
 เปนชื่อที่กําหนดใหกับแถวที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลตามหนวย 
 [ISO/IEC 2382-1:1993] 
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 4.18  geographic data 
 ขอมูลที่มีการอางอิงไปยังพื้นที่ที่สัมพันธกับโลกอยางเปนนัยหรือชัดแจง 
 [ISO 19109:2005] 
 4.19  geographic information 
 สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่มีความสัมพันธกับพื้นที่ที่สัมพันธกับโลกอยาง
เปนนัยหรือชัดแจง 
 [ISO 19101:2002] 
 4.20  identifier 
 ลําดับที่ เปนอิสระทางภาษาศาสตรของอักขระที่ ไม ซํ้ าและถาวรที่จะระบุไปยัง
ความสัมพันธที่เกี่ยวของ 
 [ISO 19135:2005] 
 4.21  identification convention 
 การกําหนดกฎสําหรับสราง identifiers 
 4.22  information 
 ความรูที่เกี่ยวของกับวัตถุ ความเปนจริง เหตุการณ ส่ิงตางๆ กระบวนการหรือแนวคิด ที่
ประกอบดวยแนวคิดภายในเนื้อหาที่มีการใหความหมายเฉพาะ 
 [ISO/IEC 2382-1:1993] 
 4.23  instance model 
 การแสดงแบบจําลอง เพื่อจัดเรียงขอมูลใหเปนไปตามเคารางงานประยุกต 
 4.24  interface <UML> 
 การกําหนดชื่อใหกับการปฏิบัติการที่แสดงถึงพฤติกรรมของ element 
 [ISO/IEC 19501:2005] 
 4.25  interoperability 
 ความสามารถในการสื่อสาร  การกระทําของโปรแกรมหรือการสงขอมูลระหวางหนวย
หนาที่แตละกลุมที่ผูจัดการตองการ ที่ผูใชอาจมีความรูเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยซ่ึงคุณลักษณะของ
หนวยเหลานี้จะไมซํ้ากัน 
 [ISO/IEC 2382-1:1993] 
 4.26  medium 
 ตัวแทนสําหรับการเก็บหรือสงผานขอมูล  
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 4.27  model 
 การกําหนดสาระสําคัญในทิศทางของความเปนจริง 
 [ISO 19109:2005] 
 4.28  schema 
 การพรรณนารูปแบบของแบบจําลอง 
 [ISO 19101:2002] 
 4.29  schema model 
 การแสดงแบบจําลอง เพื่อการจัดเก็บเคาราง 
 4.30  stereotype <UML> 
 เปนการจําลองอิลิเมนทประเภทใหมที่ขยายสวนของความหมายของ metamodel 
 [ISO/IEC 19501:2005] 
 หมายเหตุ stereotype จะตองมีพื้นฐานอยูบน existing types ที่แนนอนหรือคลาสใน 
metamodel  โดยตนแบบอาจจะขยายสวนของความหมายแตไมไดขยายโครงสรางของ pre-existing 
types หรือคลาสซึ่งตนแบบที่ชัดเจนจะเปนตัวกําหนดใน UML ที่ผูใชอาจจะกําหนดขึ้นมาเอง
ตนแบบเปนตัวหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถทาง mechanisms ใน UML สวนอื่นๆ จะเปนขอจํากัด
และคา  
 4.31  transfer protocol 
 การกําหนดกฎทั่วไปสําหรับนิยามปฏิสัมพันธระหวางการแจกจายของระบบ 
 4.32  transfer unit 
 การรวบรวมขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสงขอมูล 
 หมายเหตุ หนวยการสงขอมูลไมไดระบุถึงลักษณะกลุมขอมูล 
 4.33  universe of discourse 
 มุมมองของโลกความจริงหรือสมมุติขึ้นที่ประกอบไปดวยทุกสิ่งที่สนใจ  
 [ISO 19101:2002] 
 4.34  value domain 
 การกําหนดคาที่ยอมรับ 
 [ISO/TS 19103:2005] 
 ตัวอยาง  ชวงระหวาง 3-28 เปนคาของ integer ทั้งหมด อักขระทุกตัวของ ASCII 
การระบุคาทั้งหมดที่ยอมรับ เชน เขียว น้ําเงิน ขาว 
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5  สัญลักษณและคํายอ (Symbols and abbreviated terms) 
DCE   Distributed Computing Environment  
DUID   Domain Unique Identifier  
GML   Geography Markup Language  
HTML   HyperText Markup Language  
MODIS  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  
POSC   Petroleum Open Standards Consortium  
RDF   Resource Dictionary Framework  
SGML   Standard Generalized Markup Language  
TIFF   Tagged Image file format  
UCS   Universal Multiple-Octet Coded Character Set  
UML   Unified Modelling language  
UTF   UCSTransfer Format  
UUID   Universally Unique Identifier  
XLINK   XML Linking Language  
XML   Extensible Markup Language  
XPATH  XML Path Language  
XSL   Extensible Stylesheet Language  

 
6  แนวความคดิพื้นฐานและขอสมมุติ (Fundamental concepts and assumptions) 
 6.1  แนวคิด 
 วัตถุประสงคของมาตรฐานสากลชุด ISO 19100 คือสามารถทําใหเกิดการทํางานรวมกัน
ระหวางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่ตางกัน ความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวางระบบที่
แตกตางกันจะประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการที่จําเปนตองระบุไดแก ประการที่ 1 มีการ
กําหนดความหมายของเนื้อหาและโครงสรางทางกายภาพของขอมูลทางดานภูมิศาสตร ที่จะตองมี
การกําหนดในเคารางงานประยุกตประการที่ 2 คือมีการกําหนดระบบและโครงสรางขอมูลที่ไม
ขึ้นกับแพลตฟอรมที่สามารถแสดงถึงขอมูลที่ตรงกันตามเคารางงานประยุกต ได 
 แนวคิดสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูล  เชน ขั้นตอนวิธีที่มีพื้นฐานอยูบนเคารางงาน
ประยุกตสําหรับการเขารหัส การสง การรับ และการตีความขอมูลทางดานภูมิศาสตร ซ่ึงไดมีการ
อธิบายไวในขอที่ 6.2 ถึง 6.6 โดยขอที่ 6.2 เปนการอธิบายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยสรุป ขอ6.3 
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แนะนําในสวนของเคารางงานประยุกตที่เปนการตีความตามขอมูลทางภูมิศาสตร ขอ 6.4 เปนการ
อธิบายถึงสิ่งที่สําคัญของกฎการเขารหัสเพื่อสรางโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นกับระบบ ขอ 6.5  เปน
การอธิบายสวนประกอบของโปรแกรมที่ถูกเรียกจากบริการเขารหัสเพื่อทํางานในสวนของกฎการ
เขารหัส และขอ 6.6 เปนการอธิบายขั้นตอนวิธีสําหรับการสงและการรับที่ถูกเรียกจากบริการสง 
 6.2   Data interchange  
 ภาพที่ 1 เปนการอธิบาย การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยสรุป โดยระบบ A ตองการสงชุดขอมูล
ไปยังระบบ B เพื่อความมั่นใจวาการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จ A และ B จะตองอยูบน
ขอตกลง 3 อยาง เชนเคารางงานประยุกต I ซ่ึงใชกฎการเขารหัส R และมีวิธีการสงโดยใชโพรโท
คอลมีเคารางงานประยุกตเปนพื้นฐานของการสงขอมูลใหสําเร็จ และกําหนดเนื้อหาที่เปนไปได 
และโครงสรางของขอมูลที่ถูกสง ซ่ึงกฎการเขารหัสไดกําหนด กฎการเขารหัสสําหรับรหัสของ
ขอมูลไปยังโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นอยูกับระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 1) 
ภาพที่ ข-1  ภาพรวมของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 2 ระบบ 

 
 ทั้งระบบ A และ B จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลภายในซึ่งเปนไปตามเคารางภายใน แตเคา
ราง ตางๆ ก็จะแตกตางกัน ตัวอยางเชน schema A ≠ schema B ขั้นตอนทางตรรกะจะถูกนําเขามา
ในการจัดลําดับการสงชุดขอมูลจากฐานขอมูลภายในของ A ไปยังฐานขอมูลภายในของ B 
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 a)  ขั้นตอนแรกของระบบ A คือแปลขอมูลภายในไปยังโครงสรางขอมูลที่เปนไปตามเคาราง
งานประยุกต I ซ่ึงมีการนิยามการแปลงจากแนวคิดของเคารางภายในไปเปนแนวคิดที่ถูกกําหนดในเคา
รางงานประยุกตและเขียนโปรแกรมการแปลงอยางเหมาะสมเพื่อแปลสมาชิกขอมูล ในภาพที่ 1 การ
แปลงใชเครื่องหมาย MAI ผลลัพธเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล iA โครงสรางขอมูล
จะถูกเก็บอยูในหนวยความจําหรือแฟมขอมูลส่ือกลาง และขึ้นอยูกับระบบซึ่งไมเหมาะสมตอการสง 
 b)  ขั้นตอนถัดไปคือการใชบริการเขารหัสซึ่งใชกฎการเขารหัส R เพื่อสรางโครงสราง
ขอมูลที่เปนระบบอิสระเหมาะแกการสง ชุดขอมูลที่เขารหัสแลวจะเรียกวา d และอาจจะถูกเก็บใน
ระบบแฟมขอมูลหรือถูกสงโดยใชบริการสง 
 c)  ตอไประบบ A จะรองขอบริการสงเพื่อสงเพื่อสงกลุมขอมูลd ที่ถูกเขารหัสไปยังระบบ 
B บริการสงจะติดตอโพรโทคอลเพื่อเตรียมสงขอมูล และโดยแทจริงแลวการขนสงเปนมากกวา
แบบออนไลนหรือแบบออฟไลน 
 d)  บริการสงบนระบบ B จะรับกลุมขอมูลที่ถูกสงมา และใชโพรโทคอลแยกขอมูลและ
เก็บขอมูลตามกลุมขอมูลd ที่ถูกเขารหัส เชน เก็บบนแฟมขอมูลส่ือกลาง 
 e)  ลําดับถัดมาเคารางงานประยุกตจะระบุโครงสรางขอมูล iB ระบบ B จะประยุกตใชกฎ
การเขารหัสแบบยอนกลับ R-1 เพื่อแปลขอมูลที่ถูกเขารหัส 
 f)  การใชกลุมขอมูล B จะตองแปลเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล iB ไปยัง
ฐานขอมูลภายในที่ไดระบุการแปลงจากเคารางงานประยุกตไปเปนเคารางภายในและโดยการเขียน
โปรแกรมที่เปนการแปลตามจริง ในภาพที่ ข-1 การแปลงใชสัญลักษณเปน MIB 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีการระบุเพียงขอกําหนดเพื่อสรางกฎการเขารหัสและบริการ
เขารหัสแตไมไดรวมถึงกระบวนการ การแลกเปลี่ยนขอมูล โดยมีเพียงขั้นตอน b) และ e) ที่เปน
มาตรฐาน สวนขั้นตอน a) c) d) และ f) เปนการใชบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป 
 6.3  Application schema 
 เคารางงานประยุกต คือเคารางเชิงแนวคิด สําหรับการประยุกตใชขอมูลตามความตองการที่
คลายกันเคารางงานประยุกตเปนพื้นฐานของ การแลกเปลี่ยนขอมูล ที่สมบูรณ และกําหนดเนื้อหาที่
เปนไปได และโครงสรางของขอมูล รวมทั้งเปนพื้นฐานการทํางานของเคารางงานประยุกตที่ระบุ
โครงสรางขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูล 
 เคารางงานประยุกต ถูกใชสําหรับการเขารหัสตามมาตรฐานสากลฉบับนี้ซ่ึงจะตองเขียนดวย
ภาษาเคารางเชิงแนวคิด UML ที่เปนไปตาม ISO 19103 และ ISO 19109 ซ่ึงมาตรฐานเหลานั้นไดระบุ
โครงรางวิธีการเขียนเคารางงานประยุกตเกณฑตางๆ ประกอบไปดวยการระบุการใชเคารางที่เปน
มาตรฐานที่กําหนดประเภทฟเจอรโดยทั้งผูสงและผูรับขอมูลจะตองมีการเขาถึง เคารางงานประยุกต 
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 เคารางงานประยุกต จะตองครอบคลุมไปถึงจุดสิ้นสุดของ การแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อความ
ถูกตองตอผลลัพธที่เสร็จสมบูรณ และเคารางงานประยุกตจะถูกสงกอนที่จะมี การแลกเปลี่ยน
ขอมูล ดังนั้นทั้งผูรับและผูสงจะสามารถเปรียบเทียบระบบโดยการแปลง และโครงสรางขอมูลเปน
ตัวสนับสนุนที่เปนไปตามเคารางงานประยุกตซ่ึงอาจจะถูกสงไปรวมกับกลุมขอมูลหรือถูกจัดเก็บ
ตามแหลงที่เก็บและถูกอางจากกลุมขอมูล 
 เคารางงานประยุกต อาจจะเปนการแลกเปลี่ยนเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกสตามวิธีการตางๆ 
 6.4  Encoding rule 
  6.4.1  แนวคิด 
  กฎการเขารหัสเปนการรวบรวมกฎการแปลงที่ปรากฏที่ไดกําหนดการเขารหัส
สําหรับโครงสรางขอมูลโดยเฉพาะกฎการเขารหัสจะเปนตัวระบุประเภทขอมูลที่จะถูกแปลง ซ่ึง
ถูกตองตามหลักไวยากรณ โครงสราง และเขารางรหัส ที่ถูกใชในโครงสรางขอมูลแสดงผล กฎการ
เขารหัสที่ถูกประยุกตใชตามเคารางงานประยุกตเปนตัวระบุโครงสรางขอมูลที่จะสรางโครงสราง
ขอมูลที่เปนระบบอิสระอยางเหมาะสมสําหรับจัดสงหรือจัดเก็บ ในการกําหนดกฎการเขารหัส
ประกอบดวนกฎสามสิ่งที่จําเปนตองระบุ เชน โครงสรางการนําเขาขอมูล โครงสรางการสงออก
ขอมูล และกฎการแปลงระหวางอิลิเมนท ของการนําเขาและสงออก โดยทั้งสองเปนการเขียนโดย
การใชภาษาเคารางเชิงแนวคิด และแนวคิดในภาษาจะถูกใชกําหนดกฎการเขารหัส 
  6.4.2  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
  โครงสรางการนําเขาขอมูลเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุถึงโครงสรางขอมูล 
โครงสรางขอมูลสามารถกําหนดคาไดตามตัวอยางขอมูล เชน i = {il,...,ip} ดังภาพที่ 1 แตละขอมูล
สมาชิก ik เปนตัวอยางของแนวคิด Il  ที่ถูกกําหนดอยูในเคารางงานประยุกตโดยเคารางงานประยุกต
จะกําหนดคาของแนวคิดที่ถูกกําหนดอยูใน เคารางงานประยุกต I = {Il,...,Im}  
  เคารางงานประยุกต เปนเคารางเชิงแนวคิด c ที่เขียนอยูในภาษา C โดยเคารางเชิง
แนวคิดจะเปนตัวกําหนดคาของแนวคิด c = {cl,...,cm} โดยเปนตัวแทนของภาษาเคารางเชิงแนวคิดC 
= {Cl,...,Cr} ในขณะที่ เคารางงานประยุกต คือเคารางเชิงแนวคิด c = I  
  6.4.3  โครงสรางการสงออกขอมูล 

  โครงสรางสงออกขอมูลถูกกําหนดโดยเคาราง D = {Dl,...,Ds} ซ่ึง D เปนเคาราง  
สําหรับโครงสรางการสงออกแตไมไดแสดงในภาพที่ ข-1 สวนโครงสรางการสงออกขอมูลสามารถ
กําหนดไดตามตัวอยางขอมูล เชน d = {dl,...,dq} โดยแตละขอมูลสมาชิก dk คือสมาชิกของแนวคิด Dl 
  เคาราง  D เปนตัวกําหนดรูปแบบไวยากรณ โครงสราง และเคารางรหัสของ
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โครงสรางการสงออกขอมูล 
  6.4.4   conversion rules 
   กฎการแปลงไดระบุถึงขอมูลสมาชิกในโครงสรางการนําเขาขอมูลที่จะตองแปลง
ไปเปนคาศูนย หนึ่ง หรือมากกวาในโครงสรางการสงออกขอมูล กฎการแปลงจะตองถูกกําหนด
และมีพื้นฐานอยูบนแนวคิดภาษาเคารางเชิงแนวคิด C และบนแนวคิดของเคาราง โครงสรางการ
สงออกขอมูล D ซ่ึงมีความจําเปนที่เราจะตองทําการระบุ กฎการแปลง Ri สําหรับการผสมผสานแต
ละแนวคิดในภาษาเคารางเชิงแนวคิดโดยกฎการแปลงมีคาเปน R = {Rl,...,Rn} โดย Ri เปน กฎการ
แปลง ลําดับที่ i และ Ci เปนการผสมผสานสมาชิกจากภาษาเคารางตารางการแปลง Ci ที่เปนไปได
ทั้งหมดที่สามารถกําหนดใหแตละCi แปลงไปเปนผลผลิตของสมาชิกในโครงสรางการสงออก
ขอมูล D ภาพที่ ข-2 แสดงถึงความสัมพันธระหวางภาษาเคารางเชิงแนวคิดและสงออก และกฎการ
เขารหัส 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 2) 
ภาพที่ ข-2  กฎการเขารหัสท่ีมีการกําหนดกฎการแปลงจากแนวคิดการนําเขาไปยงัการสงออก 

 
  หมายเหตุ  กฎการเขารหัส ที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของภาษาเคาราง 2 แบบ
แตไมไดกําหนดอยูบนสวนของ เคารางงานประยุกต โดยทั่วไปผูพัฒนาจะเขียนตามบริการเขารหัส
ที่ไมขึ้นกับ เคารางงานประยุกต ซ่ึงสามารถใช เคารางงานประยุกต ที่แตกตางกันไดตามเคารางที่ถูก
กําหนดในภาษาเคารางเชิงแนวคิดที่เหมือนกัน 
 6.5   encoding service 
 บริการเขารหัสเปนสวนประกอบที่มีการทํางานในสวนของกฎการเขารหัสและจัดใหมี
หนาจอการทํางานในการเขารหัสและถอดรหัส ซ่ึงเปนสวนที่ผสมผสานเขากับสวนของ การ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
 ภาพที่ ข-3 แสดงถึงรายละเอียดของบริการเขารหัสและความสัมพันธกับเคารางที่สําคัญที่มี
การระบุไว บริการเขารหัสจะตองสามารถอานโครงสรางการนําเขาขอมูลและแปลงตัวอยาง
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โครงสรางการสงออกขอมูลและในทางกลับกัน ซ่ึงมันจะตองสามารถอานการประกาศ เคารางงาน
ประยุกต และเขียนเคารางโครงสรางการสงออกขอมูลที่ตรงกัน โครงสรางการนําเขาขอมูลจะถูก
กําหนดโดย เคารางงานประยุกต และ เคารางงานประยุกต จะถูกกําหนดโดยการใชแนวคิดของ
ภาษาเคารางเชิงแนวคิดโครงสรางการสงออกขอมูลจะถูกอธิบายดวยเคารางถูกเรียกวาเคาราง
โครงสรางขอมูล ซ่ึงมีการกําหนดเนื้อหาที่เปนไปได โครงสราง และเคารางรหัสของโครงสรางการ
สงออกขอมูล เคารางโครงสรางขอมูลจะถูกอธิบายพรอมกับภาษาเคาราง  ซ่ึงกฎการเขารหัสมีการ
ระบุกฎการแปลงไว 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับเคารางและระดับที่ 2 คือระดับกรณีตัวอยางที่ระดับ
เคารางกฎการแปลงไดกําหนดการแปลงไวสําหรับแตละแนวคิดที่ไดระบุไวใน เคารางงานประยุกต 
ตามแนวคิดที่ตรงกันในเคารางโครงสรางขอมูลที่ระดับกรณีตัวอยาง กฎการแปลงไดกําหนดการ
แปลงไวสําหรับแตละกรณีตัวอยางในโครงสรางการนําเขาขอมูลตามกรณีตัวอยางที่ตรงกันใน
โครงสรางการสงออกขอมูล กรณีตัวอยางกฎการแปลงพิจารณาจาก เคารางกฎการแปลงทั่วๆ ไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 3) 

ภาพที่ ข-3  ขั้นตอนการเขารหัส 
 
 บริการเขารหัสและถอดรหัสจะตองจัดใหมีหนาจอโปรแกรมสําหรับเขารหัสและถอดรหัส 
ตัวอยาง เชน หนาจอสําหรับเขารหัส d = encode (i, I) และสําหรับการถอดรหัส i = decode (d, I) 
โดย i เปนการอางอิงไปยัง เคารางงานประยุกต ที่ระบุโครงสรางขอมูล I เปนการอางอิงไปยัง เคา
รางงานประยุกต และ d เปนการอางอิงไปยังโครงสรางขอมูลที่ไมขึ้นอยูกับระบบ 
 6.6  บริการสง 
 บริการสงเปนสวนประกอบหนึ่งของโปรแกรมที่ทํางานบนโพรโทคอลหนึ่งๆ ซ่ึงเปนการ
สงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศที่จะถูกแจกจายทั้งแบบออนไลนหรือออฟไลน การสงขอมูล
ระหวางสองระบบที่สมบูรณ ผูสงและผูรับจําเปนจะตองตกลงกันในการใชงานโพรโทคอล 
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 โพรโทคอลสงที่แตกตางกันก็สามารถใชงานได เชน โพรโทคอลสงแบบออฟไลนขอมูล
จะถูกเก็บไวในสื่อจานแสงหรือจานแมเหล็ก และการสงจะใชบริการการสงจดหมาย อีกตัวอยาง
เปนการสงผานโพรโทคอลแบบออนไลนที่ขอมูลจะถูกบีบอัดและแนบพรอมกับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสการสงจะใชโพรโทคอลการสงแฟมหรือถูกสงโดยใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใชแจกจายซึ่งทํางานภายใตบริการเครือขาย 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดกลาวถึงโพรโทคอลสง 
 
7  รายการอักขระ (Character repertoire) 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ไดนํามาตรฐานการกําหนดอักขระสากลมาใชงานตาม ISO/IEC 
10646 โดย ISO/IEC 10646 ไดระบุรายการของอักขระที่เปนที่ยอมรับของสากลหรือที่เรียกวา 
Universal Character Set (UCS) และระบุ เคารางการเขารหัสอักขระ 
  เค าร างการเขารหัสอักขระที่อาจจะถูกสนับสนุนโดยขอมูลรวมตามสากลของ
มาตรฐานสากลฉบับนี้มีดังนี้ 
 a)  ขนาดตัวแปรที่เปน 8-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-8 
 b)  ขนาดตัวแปรที่เปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UTF-16 
 c)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 16-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-2 
 d)  ขนาดที่ถูกกําหนดเปน 32-bit UCS จะสงผานเปนแบบ UCS-4 
  กฎการเขารหัส ที่เปนสากลตามที่มีการอางตามโครงรางที่กลาวถึงในมาตรฐานสากลฉบับ
นี้จะตองสนับสนุนตอ เคารางการเขารหัสอักขระซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียดเฉพาะและ
การทํางานของระบบ  ดังนั้น เคารางการเขารหัสอักขระจึงอาจจะถูกนํามาใช เคารางการเขา
รหัสอักขระขนาดที่ถูกกําหนดมักจะถูกใชในการทําฐานขอมูลและขนาดของตัวแปรมักจะถูกใช
เพื่อวัตถุประสงคการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 ISO/IEC 10646 มีการระบุเพียงรายการอักขระและไมไดระบุขี้บงชี้ของภาษาที่มีการใชงาน
จริง 
 หมายเหตุ 1 ในกรณีที่เปนสวนสําคัญที่มีการแยกแยะระหวางภาษาที่แตกตางของ
ตัวอักษรพิเศษที่บงชี้ถึงภาษาที่ถูกใชอาจจะถูกนํามาใช 
 ISO/IEC 10646 กําหนดการทํางานสําหรับสรางตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวน 
ตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนคือตัวอักษรที่ไดจากการเพิ่มตัวอักษรหนึ่งหรือมากกวาจาก
ตัวอักษรที่มี ISO/IEC 10646 ไดระบุคาตัวอักษรกอนผสมและถูกกําหนดใหแยกออกเปนสวนๆ  
การผสมตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนกับอักษรกอนผสมที่มีคาเทากันอาจจะนําไปสูปญหา
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ในการแปลความหมาย การใชตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนหากยังมีตัวอักษรกอนผสมอยู
ถือเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ซ่ึงตัวอักษรกอนผสมมักจะตองถูกใชอยูเสมอ 
 สรุป กฎการเขารหัส ที่ควรจะตองเปน ดังนี้ 
 -  ตองสนับสนุน เคารางการเขารหัสอักขระหนึ่งหรือมากกวา 
 -  ตองไมใชงานตัวอักษรที่ประกอบขึ้นจากหลายสวนหากยังคงมีตัวอักษรกอนผสมที่มี
ความหมายเหมือนกันอยู 
 ตัวยาง  ตัวอักษรกอนผสม ö ไดถูกกําหนดใหแยกออกเปนสวนๆ  เปน o.. 
 หมายเหตุ 2 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการนอรมัลไลซตัวอักษรสามารถดู
เพิ่มเติมไดที่ http://www.unicode.org/reports/tr15/ and http://www.w3.org/TR/charmod-norm/  
 หมายเหตุ 3 UTF-16,  UCS-2 และ UCS-4 มีวิธีการจัดลําดับไบทที่ตองการอยางไร 
สามารถดูเพิ่มเติมไดที่ http://www.unicode.org/faq/utf_bom.html  
 
8  แบบจําลองกรณีตัวอยางทั่วไป (Generic instance model) 
 8.1 บทนํา 
  แบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปไดถูกกําหนดในหัวขอนี้ แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
เปนการแสดงขอมูลที่เหมาะสมทั่วไปเมื่อมีการพัฒนา บริการเขารหัส โดยแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
คือการแสดงขอมูลที่สามารถทําไดถูกอธิบายโดยเคารางงานประยุกต ใน UML instance model ได
แสดงถึง เคารางงานประยุกต ที่ระบุถึงโครงสรางขอมูลในขอที่ 6 (โครงสรางขอมูล iA และ iB ใน
ภาพท่ี ข-1) แบบจําลองกรณีตัวอยาง ประกอบไปดวยชุดขอมูล (IM_Dataset) ที่บรรจุ 
ลําดับอ็อบเจกต  (IM_Object) โดยอ็อบเจกตประกอบดวยลําดับ properties (IM_Property) 
คุณสมบัติในสวนนี้อาจเปนลักษณะเฉพาะหรือ ความสัมพันธ สวนการดําเนินการจะไมถูกระบุอยู
ในแบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไป แตละคุณสมบัติจะถูกเขารหัสตามประเภทขอมูลดังแสดง 
แบบจําลองกรณีตัวอยาง ในภาพที่ ข-4 และภาพที่ ข-5 
 เคารางงานประยุกตเปนการระบุถึงจํานวนของคลาสและลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ 
และพ้ืนฐานในการสรางการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล (dataset) โดย w ไดบรรจุอ็อบเจกตหนึ่ง
หรือมากกวาที่เปนโครงสรางและการเขารหัสตามคําอธิบายคลาสหัวขอนี้ไดอธิบายถึงหลักการใน
การแสดงอ็อบเจกต ลักษณะเฉพาะ และ ความสัมพันธ ระหวางอ็อบเจกต 
 หนวยพื้นฐานของสารสนเทศในชุดขอมูลคืออ็อบเจกต ซ่ึงอ็อบเจกตจะเปนกรณีตัวอยาง
ของการสรางคลาสเดี่ยว หากไมมีกรณีตัวอยางของคลาสนามธรรมและคลาสตนแบบ ถือเปนสวน
ติดตอ โดยคุณสมบัติจะถูกกําหนดตามคลาสที่ถูกเขารหัสตามสวนของการสรางการสืบทอด ซ่ึงแต
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ละคลาสจะตองไมมีช่ือซํ้ากันภายในเคารางงานประยุกต โดยเคารางงานประยุกตอาจจะทําการอาง
ถึงหรือใชคลาส ที่ถูกกําหนดในเคารางที่เปนมาตรฐานหรือเคารางงานประยุกต ซ่ึงในการประกาศ 
คลาสตางๆ จะตองใหตรงกับที่มีอยูในแบบจําลอง UML ที่ไดระบุเคารางงานประยุกตหรือพรอม
ดวยเคารางงานประยุกต ที่มีการแยกไฟล 
 อ็อบเจกตจะตองจัดเก็บการกําหนดคาของคาคุณสมบัติ โดยคลาสของอ็อบเจกตจะเปน
ตัวกําหนด คุณสมบัติ และคลาสที่ถูกสืบทอดโดยคลาส supertypes หรือที่ถูกกําหนดภายในคลาส
ของตัวมันเอง เพื่อที่จะแยกแยะระหวางคุณสมบัติที่แตกตาง ซ่ึงคุณสมบัติจะตองมีช่ือที่ไมซํ้ากันอยู
ภายในคลาสของมัน ประเภทขอมูลของคุณสมบัติจะเปนตัวควบคุมคาที่เปนไปไดและบงชี้ถึงคาที่
หลากหลายที่บงบอกถึงจํานวนของกรณีตัวอยางของลักษณะเฉพาะในอ็อบเจกต 
 อ็อบเจกตจะมีความสอดคลองกับคลาสที่ถูกระบุอยูในเคารางงานประยุกตหรือเคาราง
มาตรฐาน  ซ่ึงไดระบุลักษณะเฉพาะที่เปนไปไดและความสัมพันธที่จําเปนตอการแสดงสถานะ
ของอ็อบเจกต โดย IM_Object จะอางไปยังคลาสของมันโดยลักษณะเฉพาะ "class" ซ่ึงมันจะถูก
ระบุภายในเนื้อหาของประเภทขอมูล โดยเปนตัวระบุ "id" ที่ไมซํ้า และอาจจะมีความเปนเอกลักษณ
อยางเปนสากลที่ถูกกําหนดตามที่มีการระบุไวทั่วโลก และขอบเขตประยุกตหรือเนมสเปชที่มีช่ือ
ลักษณะเฉพาะ เปน "duid"  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 4) 

ภาพที่ ข-4  Instance model: dataset, object และ property 
 
 ลักษณะเฉพาะถูกระบุโดยคลาสและเสนลูกศรสิ้นสุดความสัมพันธจากคลาสที่ถูกแปลงไป
เปนคาของคุณสมบัติ ซ่ึง property (IM_Property) เปนตัวแสดงชื่อของคาที่รวบรวมโดยลําดับ ซ่ึง
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มันสามารถแสดง ลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธส้ินสุด ช่ือคุณสมบัติจะตองสอดคลองกับชื่อ 
ลักษณะเฉพาะหรือช่ือบทบาทเปาหมายของความสัมพันธ ซ่ึงคา (IM_Value) แสดงถึงคาคุณสมบัติ 
 คา null อาจจะบอกความหมายชัดเจนหรือโดยนัย คา null แบบชัดเจนจะถูกระบุโดยกรณี
ตัวอยางของ IM_Property ที่สอดคลองกับการใหคา nilReason สวนคา null แบบโดยนัยถูกระบุใน
กรณีที่กรณีตัวอยางของ IM_Property ที่หายไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 5) 

ภาพที่ ข-5  Instance model: Value types 
 
 ประเภทคา 3 คาระบุไวดังนี้ 
 -  IM_SImpleValue แสดงถึงเนื้อหาแบบงาย เชน integer หรือ character string 
 -  IM_Reference แสดงถึงการเชื่อมโยงหรือการอางอิงไปยังอ็อบเจกตเปาหมาย โดยอ็อบ
เจกต เปาหมายอาจอยูตําแหนงเดียวกันหรือหนวยสงผานอื่นๆ ตัวระบุที่เปนเอกลัษณ (id_ref) 
เปาหมายเปนอ็อบเจกต ที่อยูที่หนวยสงผานเหมือนกัน สวนตัวระบุเอกลักษณหลัก (duid_ref) 
เปาหมายเปนอ็อบเจกต ที่ตั้งอยูในเนื้อหาของขอบเขตการประยุกต 
 -  IM_StructureedValue แสดงคาประเภทขอมูลในเนื้อหาที่ซับซอน (ลําดับของ properties 
(IM_Property)) 
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 อ็อบเจกต อาจจะเปนความสัมพันธที่ถูกเชื่อมโยง (หรืออางถึง) อ็อบเจกตหนึ่งหรือมากกวา 
ซ่ึง UML ไดระบุชนิดที่แตกตางกันไว 3 แบบของความสัมพันธที่เรียกวา association, aggregation 
และ composition กับความหมายที่แตกตาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ISO 19103 สวน
สัญลักษณ 2 แบบซึ่งเปนเครื่องหมายโดยทั่วไปของ ความสัมพันธ อาจจะถูกหอหุมตามสวนของ  
อ็อบเจกต หรือไมเกี่ยวของกับอ็อบเจกตที่เปนคุณสมบัติความสัมพันธที่มีการแยกหรือเปนตาราง
ความสัมพันธ 
 การหอหุมเปนสัญลักษณของเครื่องหมายที่แยกความสัมพันธไปยังคุณสมบัติของอ็อบ
เจกตตนกําเนิดและคุณสมบัติของอ็อบเจกตเปาหมาย ซ่ึงคุณสมบัติทั้ง 2 นี้เปนจุดที่เชื่อมโยงไปยัง  
อ็อบเจกต อ่ืนๆ โดยลําดับ คุณสมบัติเชื่อมโยงจะจัดเก็บการอางอิงไปยังอ็อบเจกต เปาหมายหรือใน
กรณีที่อ็อบเจกตเปาหมายเกิดจากการประกอบจากตัวมันเอง คุณสมบัติเชื่อมโยงถูกตั้งชื่อดวยกฎ
การตั้งชื่อแบบปดตามคลาสเปาหมายและมีความสอดคลองกับความหลากหลาย หากกฎการตั้งชื่อ
นั้นขาดหายไปหรือหากความสัมพันธไมไดโยงจากอ็อบเจกตตนกําเนิด ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตอง
มีคุณสมบัติเชื่อมโยงคาของคุณสมบัติ เชื่อมโยง 2 แบบนี้ควรจะมีอยูในขอจํากัดความคงสภาพใน
การอางอิงที่เปนขอที่ควรปฏิบัติ แตหากอ็อบเจกตตนกําเนิดมีการอางอิงไปยังอ็อบเจกตเปาหมาย
อ่ืนๆ ตลอดจนคุณสมบัติเชื่อมโยงและอ็อบเจกตเปาหมายมีการเชื่อมโยงแบบ bi-directional ไปยัง 
อ็อบเจกตตนกําเนิดซึ่งอ็อบเจกตเปาหมายจะตองสอดคลองกับคุณสมบัติเชื่อมโยงที่อางอิงกลับไป
ยังอ็อบเจกตตนกําเนิดหากคุณสมบัติเชื่อมโยงถูกเขารหัสตามการอางอิงหรือยึดตามอ็อบเจกตหรือ
ทั้งหมดไมไดกําหนดรหัสซึ่งจะถูกระบุดวยกฎการสรางรหัส (เชนในภาคผนวก A) 
  8.2 ความสัมพันธระหวาง UML และ instance model 
 ตารางที่ ข-3 ไดสรุปความสัมพันธระหวาง UML และ แบบจําลองกรณีตัวอยาง โดย N/A 
ใชแทนที่ไมเหมาะสม 
 อ็อบเจกตมีพื้นฐานอยูบนคลาสที่มี supertypes ควรจัดเก็บคุณสมบัติทั้งหมดและสวน
ส้ินสุดความสัมพันธของคลาสและของ supertypes เหลานั้น ซ่ึงลักษณะเฉพาะทั้งหมดและสวน
ส้ินสุดความสัมพันธจะตองถูกคัดลอกมาจาก supertypes และถูกพิจารณาจากสวนของอ็อบเจกต 
สวนชื่อของลักษณะเฉพาะและสวนสิ้นสุดความสัมพันธ จะตองมีวิธีการในการเขาถึงคาของ 
ลักษณะเฉพาะ ซ่ึงลักษณะเฉพาะและสวนสิ้นสุดความสัมพันธจะตองไมซํ้ากันภายในคลาส 
 การดําเนินการและเงื่อนไขจะตองไมถูกแปลงไปยังแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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ตารางที่ ข-3  สรุปความสัมพันธระหวาง UML และ instance model 
 

UML concept Instance model 

Package N/A 

Class 
         Stereotype  
                  <<Interface>>  
                  <<DataType>> 
                   <<Union>>  
                  <<Enumeration>> 
                   <<CodeList>>  
                  <<Type>>  
                  <<FeatureType>>  
                  NONE 
                  any other stereotype as                    
                  defined by the used UML profile 

 

 

IM_Object  
IM_SimpleValue or IM_StructuredValue 
IM_StructuredValue  
IM_SimpleValue  
IM_SimpleValue or IM_StructuredValue  
IM_Object  
IM_Object  
IM_Object 
as defined by the encoding rule specification 

Attribute IM_Property with IM_Value according to attribute 
type. Either IM_SimpleValue, IM_Reference or 
IM_StructuredValue. 

Association IM_Property with IM_Reference. 

Aggregation IM_Property with IM_Reference. 

Composition IM_Property with IM_Value according to target type. 
Either IM_Reference (target type is a class) or 
IM_SimpleValue or IM_StructuredValue (target type 
is a data type). 

Generalization The object according to the sub-class carries all the 
properties that the sub-class inherits from the super-
classes. 

Operation N/A 

Constraint N/A 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table 3) 
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9  กฎการเขารหัส (Encoding rules) 
 9.1  บทนํา 
 ขอกําหนดสําหรับการระบุกฎการเขารหัสถูกกําหนดไวในขอที่ 9.2 ถึง 9.6 กฎการเขารหัส
มีการอธิบายถึงการแปลงกฎเพื่อแปลงขอมูลจากโครงสรางการนําเขาขอมูลไปเปนโครงสรางการ
สงออกขอมูล ซ่ึงในเคารางจะตองมีการอธิบายทั้งโครงสรางการนําเขาขอมูลและสงออก สําหรับ
เคารางโครงสรางการนําเขาขอมูลถูกเรียกวาเคารางงานประยุกต 
 a)  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วไป (9.2) 
  1) เคารางงานประยุกตและภาษาเคาราง 
  2)  ลําดับของบิตในแตละไบต และไบตที่อยูในคํา (ตามการใชประโยชน) 
  3)  รายการอักขระและการเขารหัส 
  4)  การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลที่จําเปน 
  5)  ขอตกลงในการระบุเอกลักษณชุดขอมูลและอ็อบเจกต 
 b)  โครงสรางการนําเขาขอมูล (9.3) 
  1)  โครงสรางขอมูลถูกใชเพื่อสงผานขอมูลที่กําหนดโดยเคารางงานประยุกต
(โครงสรางขอมูล iA และ iB ในภาพที่ ข-1) ตามบริการเขารหัสถูกเรียกวาแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
  2) แบบจําลองกรณีตัวอยาง แบบใดที่เกี่ยวของกับเคารางงานประยุกต 
 c)  โครงสรางการสงออกขอมูลที่ถูกใชเรียกวารูปแบบการแลกเปลี่ยน (9.4) 
 d)   กฎการแปลงถูกเรียกวาการแปลงเพื่อแปลงขอมูลในแบบจําลองกรณีตัวอยางไปยัง
รูปแบบการแลกเปลี่ยน (9.5) 
  1)   กฎการแปลงสําหรับการเขารหัส 
  2)   กฎการแปลงสําหรับการถอดรหัสหากจําเปน 
 e)  ตัวอยางที่พอเพียงของขอมูลนามธรรม การประยุกตใชกฎการแปลงและขอมูลที่ถูก
เขารหัส (9.6) 
 9.2  ขอกําหนดการเขารหัสโดยทั่วๆ ไป 
  9.2.1 เคารางงานประยุกตและภาษาเคาราง 
  กฎการเขารหัสจะตองระบุภาษาเคารางที่ใชเพื่อกําหนดเคารางงานประยุกตและ
อธิบายถึงการสรางเคารางงานประยุกต 
  9.2.2  ลําดับของบิตและไบต 
  กฎการเขารหัสเปนการระบุกฎการเขารหัสแบบไบนารี ที่จะตองระบุลําดับของ 
บิตภายในแตละไบตและลําดับ และจํานวนของไบตภายในโครงสรางแบบ multi-byte (word)  
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  หมายเหตุ ขอกําหนดเหลานี้เปนกฎโดยทั่วไปที่ประยุกตใชกับขอความและ
กฎการเขารหัสแบบไบนารี แมกระทั่งการเขารหัสขอความพื้นฐาน (เชน UTF-16, UCS-2, UCS-4) 
ก็จํา เปนที่จะตองระบุลําดับของไบต เชนกัน  (ขอมูลเพิ่มเติมที่  http://www.unicode.org/faq/ 
utf_bom.html) 
  9.2.3  รายการอักขระและการเขารหัส 
  รายการอักขระเปนการกําหนดอักขระที่มีไดการอนุญาตไว  แตไมไดกําหนดถึง
ภาษาของขอมูล รายการอักขระที่เหมือนกันสามารถเขารหัสในวิธีที่แตกตางกันได 
  หากตองการมากกวาหนึ่งภาษาเคารางงานประยุกตจะตองจําลองลักษณะเฉพาะ
ตามภาษาที่แทจริงของขอความที่ถูกเขารหัสตามที่ถูกระบุ 
  หมายเหตุ ดูขอมูลของคลาส LocalizedCharacterString ไดใน ISO 19103  
  กฎการเขารหัสจะตองระบุถึงรายการอักขระที่ถูกใชและการเขารหัสของอักขระ 
  9.2.4  การแลกเปล่ียนขอมูลอธิบายขอมูล 
  การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูล  คือ  ขอมูลอธิบายขอมูลที่ เกี่ยวของกับ
โครงสรางขอมูลที่ ถูกเขารหัส ซ่ึงอาจจะมีการบรรยายถึงผู ริเ ร่ิมชุดขอมูล โดยอางอิงไปยัง
สารสนเทศขอมูลอธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับชุดขอมูล และอางไปยังเคารางงานประยุกตและให
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกฎการเขารหัสที่ประยุกตใช 
  กฎการเขารหัสจะตองระบุการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลและโครงสราง
ขอมูลการเขารหัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 6) 
ภาพที่ ข-6 ตัวอยางการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูล 
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  9.2.5  หนวยถายโอน 
   9.2.5.1  เนื้อภาพหยาบและโครงสราง 
   ถือเปนสวนที่สําคัญตอการกําหนดเนื้อภาพหยาบและโครงสรางของ 
หนวยถายโอนที่มีจะสามารถเขารหัสและถอดรหัสไดอยางมีประสิทธิภาพอ็อบเจกตที่ถูกพิจารณา
ในที่นี้คือหนวยพื้นฐานของสารสนเทศและประเภทของวัตถุที่แตกตางกันที่จะตองถูกระบุ อ็อบ
เจกตในหนวยถายโอนอาจจะเปนโครงสรางแบบเรียงลําดับ และ/หรือ ลําดับชั้น อ็อบเจกตอาจจะ
เปนโครงสรางภายในตามลําดับของลักษณะเฉพาะซึ่งมันอาจจะจัดเก็บการอางอิงไปยังอ็อบเจกต
อ่ืนๆ และอาจจะประกอบไปดวยอ็อบเจกตอ่ืนๆ ในลักษณะเชิงลําดับชั้น 
   อ็อบเจกตอาจจะมีการแยกไปยังการกระจายที่แตกตางกันหรือคุณสมบัติ 
อาจจะถูกรวมเขากับอ็อบเจกตอ่ืนๆ อยางไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง การระบุกฎ
การเขารหัสและการแปลงกรณีตัวอยางจะตองไมกํากวม 
   กฎการเขารหัสจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
   -  อ็อบเจกตคืออะไรและเปนอ็อบเจกตแบบใด 
   -  โครงสรางของอ็อบเจกต 
   -  โครงสรางของชุดขอมูล 
   9.2.5.2  การระบุอ็อบเจกต 
   อ็อบเจกตอาจจะถูกกําหนดใหเปนตัวระบุที่ยินยอมใหระบุช่ือที่ไมซํ้า
ภายในเนื้อหาเฉพาะสวน ควรจะมีการพิจารณา 2 เนื้อหาที่แตกตางกัน ดังนี้ 
   a)  เนื้อหาแรกคือหนวยถายโอนซ่ึงตัวระบุอ็อบเจกตตองไมซํ้าภายใน
หนวยเฉพาะของการโอนยายขอมูล ตัวระบุเหลานี้ยินยอมใหอ็อบเจกตโยนยายไปยังอ็อบเจกตอ่ืนๆ 
ภายในเนื้อหาของหนวยถายโอน ตัวระบุอาจจะถูกกําหนดตามอ็อบเจกตเมื่อมีการแทรกไปยังหนวย
ถายโอนและโดยธรรมชาติจะเปนแบบชั่วคราว 
   b)  เนื้อหาที่สองเปนขอบเขตงานประยุกตที่มีการกําหนดอยางเปนสากล
และมีการประชุมวินิจฉัยแลวซ่ึงเรียกวา domain unique identifiers (DUIDs)  DUID เปนการ
กําหนดอ็อบเจกตเมื่อมันถูกสรางและมีความเสถียรมากกวาชวงอายุของอ็อบเจกตทั้งหมด เมื่อ 
DUID ของอ็อบเจกตถูกลบจะตองไมมีการสรางขึ้นอีกครั้ง สวนมาก DUID จะถูกใชในเหตุผลของ
การปฏิบัติ DUID กําหนดไวสําหรับการจัดการขอมูลที่ถูกแจกจายเปนระยะเวลานานและใหเครื่อง
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามจริง ตัวระบุเหลานี้ถูกเรียกวาตัวระบุคงเดิมชื่อแมขายที่พิเศษจะถูกใช
เพื่อแกปญหาตัวระบุคงเดิมซึ่งตัวระบุจะตองไมซํ้ากันภายในขอจํากัดสากลที่มีการกําหนดไวอยางดี
โดยเคารางงานประยุกต 
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   ขอบเขตงานประยุกตอาจจะถูกใชในการเพิ่มคุณสมบัติเพื่อระบุช่ือ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงบนโลกที่แสดงแทนดวยอ็อบเจกต (ตัวอยางเชน จํานวนที่ดิน) การเพิ่ม
คุณสมบัติจะไมพิจารณาตัวระบุอ็อบเจกตในขอบเขตของขอจํากัดนี้ 
   กฎการเขารหัสอาจจะเปลี่ยนแปลงแผนงานของขอมูล ในสวนของ
ตัวอยางโดยทั่วไป สายอักขระประเภทที่ไมไดระบุที่เปนไปตามเคารางงานประยุกตอาจจะมีตัวระบุ 
การกระจายซึ่งอยูในสวนชั่วคราว (เปนการทดสอบภายในหนวยถายโอนเทานั้น) และไมใช DUID 
   กฎการเขารหัสจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
   -  กลไกการระบุอ็อบเจกตที่แตกตางจะถูกใช 
   -  โครงสรางภายใน 
 9.3  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
 โครงสรางการนําเขาขอมูลถูกเรียกวาแบบจําลองกรณีตัวอยางและมันเปนเครื่องมือเพื่อใช
อางถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับการประยุกตใช สําหรับการกําหนดกฎการแปลงและสําหรับตัวอยางที่
ชัดเจนแบบจําลองกรณีตัวอยางจะตองสามารถแสดงแทนขอมูลตามที่มีการระบุไวตามเคารางงาน
ประยุกตไดโดยอาจจะมีการระบุเคารางงานประยุกตเฉพาะสวนหรือสามารถแสดงแทนขอมูลตาม
เคารางตางๆ ได มันอาจจะเปนนามธรรมในที่ที่ไมไดมีการทํางานในสวนของบริการเขารหัสที่
แทจริง 
 กฎการเขารหัสจะตองอางอิง แบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปตามที่กําหนดไวในขอที่ 
8 หรือที่ระบุตามแบบจําลองกรณีตัวอยางและที่สัมพันธกับเคารางงานประยุกต 
 มาตรฐานสากลฉบับที่ไมไดบังคับในการระบุการทํางานของแบบจําลองกรณีตัวอยางหรือ
ขอมูลที่ผาน จาก/ถึงบริการเขารหัส 
 9.4  โครงสรางการสงออกขอมูล 
 โครงสรางการสงออกขอมูลเปนการระบุถึงขอมูลวาเปนโครงสรางหรือตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนไฟลแบบใดเคารางอาจจะประกอบกับโครงสรางการสงออกขอมูล 
 กฎการเขารหัสจะตองระบุโครงสรางการสงออกขอมูลและอาจแสดงถึงเคารางโครงสราง
การสงออกขอมูล 
 9.5   กฎการแปลง 
  กฎการแปลงเปนการระบุถึงกรณีตัวอยาง ในโครงสรางการนําเขาขอมูลที่ถูกแปลงไปเปน 
กรณีตัวอยางในโครงสรางการสงออกขอมูล  การกําหนดคากฎการแปลง 2 แบบที่อาจจะยังมีอยูคือ 
แบบที่ 1 คือการกําหนดคาของเคารางกฎการแปลงซึ่งมีการกําหนดการแปลงจาก UML schema ไป
เปนเคารางของโครงสรางการสงออกขอมูล แบบที่ 2 คือการกําหนดคากรณีตัวอยางกฎการแปลง 
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ซ่ึงมีการกําหนดการแปลงจากกรณีตัวอยางในแบบจําลองกรณีตัวอยางเปนกรณีตัวอยางใน
แบบจําลองขอมูลผลลัพธ ภาพที่ 7 แสดงใหเห็นถึงกฎการแปลงที่ตางกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 7) 
ภาพที่ ข-7 กฎการแปลง 

 
  กฎการแปลงที่จะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 
 -   เคารางกฎการแปลง 
 -  กรณีตวัอยางกฎการแปลง 
 9.6  ตัวอยาง 
 ตัวอยางถือเปนสิ่งที่สําคัญในการทําความเขาใจกฎการแปลงและการทดสอบบริการ
เขารหัส 
 กฎการเขารหสัที่จะตองเตรยีม ดังนี ้
 -  ตัวอยางภาพกฎการแปลง 
 -  ขอมูลทดสอบที่สามารถใชในบริการเขารหัส 
 
10  บริการเขารหัส (Encoding service) 
 บริการเขารหัส คือ สวนประกอบโปรแกรมที่ใชปฏิบัติการ บริการเขารหัสและหนาจอที่จัด
ไวตามหนาที ่
 บริการเขารหัสจะตองจัดเตรียมหนาจอตามหนาที่เฉพาะหนาจอหนึ่งหรือมากกวา 
 บริการเขารหัสจะตองเตรียมการอยางหนึง่หรือมากกวาดงันี ้
 -  สามารถเขารหัสขอมูลตามกฎการแปลงกรณีตัวอยาง 
 -  สามารถถอดรหัสขอมูลตามกฎการแปลงกรณีตัวอยาง 



 
 
ภาคผนวก ข  เอกสาร ISO 19118 rev (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ข-27 

 -  สามารถสรางเคารางโครงสรางการสงออกขอมูลตามกฎการแปลงเคาราง 
 มาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดบังคับหนาจอที่ระบุถึงบริการเขารหัส 
 หมายเหตุ บริการเขารหัสอาจจะจัดเตรียมเพียงความสามารถการเขารหัสหรือ
ถอดรหัส 
 ภาพที่ ข-8  คือ ตัวอยางของบริการเขารหัสที่มีพื้นฐานบน XML 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure 8) 

ภาพที่ ข-8  ตัวอยางสวนติดตอบริการเขารหัส  
 
 หมายเหตุ ภาพที่แสดงเปนบริการเขารหัสพรอมกับระบุ 1 สวนติดตอ ที่สนับสนุน
กับ 3 การดําเนินการไดแก generateXMLSchema เขารหัสและถอดรหัส  การดําเนินการ 
"generateXMLSchema" อาจใชในการสรางไฟลเคาราง XML ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้ไดนํา
แบบจําลองเคารางที่เปนพารามิเตอรนําเขาและสรางผลลัพธเปนอ็อบเจกต XMLStream และการ
ดําเนินการ "encode" จะใชในการสรางเอกสาร XML จะใหแบบจําลองเคารางและแบบจําลองกรณี
ตัวอยางที่เปนพารามิเตอรนําเขาและสงกลับ XMLStream object สวนการดําเนินการ "decode" จะ
ถูกใชในการแปลความหมายเอกสาร XML และอ็อบเจกต XMLStream ที่นําเขาและสงกลับ
แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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ภาคผนวก A  กฎการเขารหัสตามพื้นฐานของ XML (XML based encoding rule) 
 คาไมไดเปนการจํากัดกลุมสําหรับความตองการเขารหัสที่สามารถเปนกฎการเขารหัสบน
พื้นฐานของ XML สําหรับเคารางทั้งหมด ซ่ึงในมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมไดระบุกฎการแปลงเคา
รางซึ่งทุกๆ XML ที่มีพื้นฐานอยูบนกฎการเขารหัสจะตองมีดังนี้ 
 -  กําหนดหรือระบุช่ือโครงสรางการนําเขาขอมูลโปรไฟลของ UML อยางเปนแบบฉบับที่
ถูกใชโดยกฎการเขารหัส 
 -  กําหนด XML ที่เปนโครงสรางการสงออกขอมูล 
 -  กําหนด กฎการแปลงเคารางระหวางโครงสรางการนําเขาขอมูลและสงออก 
 -  ขอกําหนดทั้งหมดที่สอดคลองกับที่ถูกระบุในภาคผนวก 
 ผลลัพธในกรณีของการใชที่แตกตางกันในกฎการเขารหัสที่แตกตางกัน ซ่ึงในปจจุบันนี้
มาตรฐานสากลชุด ISO 19100 ไดระบุกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XMLไว 2 มาตรฐานคือ 
 -  ISO 19136  ซ่ึงภาคผนวก E ไดระบุกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XMLสําหรับ ISO 
19109 ที่สอดคลองกับเคารางงานประยุกตที่สามารถแสดงแทนโดยใชโปรไฟลของ UML ที่มี
ขอกําหนดที่พิจารณาการแปลงไปเปนเคาราง XMLโดยหลักในการพัฒนากฎการเขารหัสก็เพื่อ
วัตถุประสงคใหเคารางงานประยุกตระบุประเภทฟเจอรและคุณสมบัติตางๆ และกฎการเขารหัสยัง
ใชเคาราง XML สําหรับเคารางในโครงสรางการสงออกขอมูล 
 -  ISO/TS 19139 เปนการระบุ XML ที่เปนพื้นฐานกฎการเขารหัสสําหรับเคารางเชิง
แนวคิดที่ระบุถึงประเภทและอธิบายแหลงขอมูลภูมิศาสตร เชนขอมูลอธิบายขอมูลที่เปนไปตาม 
ISO 19115 และ feature catalogues ที่เปนไปตาม ISO 19110 และกฎการเขารหัสจะตองสนับสนุน 
UML profile ที่ถูกใชในแบบจําลอง UMLโดยทั่วไปแลวจะถูกใชในมาตรฐานที่ถูกพัฒนาโดย 
ISO/TC211 และกฎการเขารหัสจะใชเคาราง XML สําหรับเคารางของโครงสรางการสงออกขอมูล 
 XML ที่แตกตางที่เปนรากฐานกฎการเขารหัสอาจจะถูกกําหนดหรือถูกระบุโดยการสื่อสาร
สารสนเทศตัวอยางเชนขอกําหนดต่ําไมมีขอจํากัดดังนี้ 
 -  สนับสนุน XML ที่เปนรากฐานกฎการเขารหัสที่ถูกระบุอยูในภาคผนวก C (กฎการ
เขารหัสที่ใชโดยการสื่อสาร) 
 -  สนับสนุน UML profile ที่แตกตางแตไมครอบคลุม XML ที่เปนรากฐานกฎการเขารหัสที่มีอยู 
 -  สนับสนุนเคารางของโครงสรางการสงออกขอมูลมากกวาเคาราง XML(เชน Relax NG) 
 -  สนับสนุนเทคโนโลยี XML ใหมหรือรุนใหมๆ ของเทคโนโลยี XML ที่มีอยู 
 -  สนับสนุนการแปลงที่ระบุตามการใชงานที่เหมาะสมของความสามารถ XML 
 -  สนับสนุนขอจํากัด XML ที่เกี่ยวของที่เปนที่ยอมรับในการสื่อสาร 
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ภาคผนวก B  ชุดทดสอบนามธรรม (Annex B : Abstract Test Suite) 
 B.1  กรณีทดสอบสําหรับกฎการเขารหัส 
  B.1.1  เอกสารของกฎการแปลง 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบกฎการเขารหัสวากําหนดกรณีตัวอยาง
หรือกฎการแปลงเคาราง 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  B.1.2 กรณีตัวอยางและกฎการแปลงเคารางที่สอดคลองกัน 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดเคารางและ
กฎการแปลงกรณีตัวอยางวาสอดคลองกัน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.1.3  ลําดับ bit และ byte 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสระบุลําดับบิตและ 
ไบตหรือกําหนดขอมูลอธิบายขอมูลตามที่ระบุที่ใชงาน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.2, 9.2.4 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.1.4  คาอักขระและการเขารหัส   
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสระบุคาอักขระและ
การเขารหัสหรือกําหนดขอมูลอธิบายขอมูลตามที่ระบุที่ใชงาน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.3, 9.2.4 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.1.5 การกําหนดแบบแผน  
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสระบุการกําหนดแบบ
แผนหรือกําหนดขอมูลอธิบายขอมูลตามที่ระบุที่ใชงาน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
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  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.4, 9.2.5.2 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.1.6  การเขารหัสขอมูลอธิบายขอมูล  
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดขอมูลอธิบาย
ขอมูลตามที่ระบุการเขารหัสไวที่ไมไดถูกจํากัดในกฎการเขารหัส 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5.2, 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.2  กรณีทดสอบสําหรับกฎการแปลงกรณตีัวอยาง  
  B.2.1  เอกสารของการแปลงกรณีตัวอยาง 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดถึงกรณี
ตัวอยางของ แบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไป  ที่ถูกแปลงตามรูปแบบการโอนยาย 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.2.2  ความสมบูรณของการแปลงกรณตีวัอยาง  
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดถึงกฎการ
แปลงเพื่อแบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปที่สมบูรณ 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 8, 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.2.3  Unambiguous  instance conversion     
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดถึงกฎการ
แปลงกรณีตัวอยางที่แปลงกรณีตัวอยางจากแบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปตามรูปแบบการ
โอนยายขอมูลและสงกลับโดยปราศจากการสูญหายของขอมูล 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.5.1 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.3  กรณีทดสอบสําหรับ กฎการแปลงเคาราง 
  B.3.1  เอกสารของการแปลงเคาราง 
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  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดเคารางงาน
ประยุกตที่ถูกแปลงตามเคารางรูปแบบการโอนยาย 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.3.2  ความสมบูรณของการแปลงเคาราง 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดกฎการแปลง
เคารางเพื่อโปรไฟล UML ที่สมบูรณ ที่ถูกระบุตาม ISO 19103 หรือโปรไฟลของมัน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.5 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
  B.3.3  Unambiguous  instance conversion     
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวากฎการเขารหัสกําหนดถึงกฎการ
แปลงที่แปลงกรณีตัวอยางจากแบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วๆ ไปตามรูปแบบการโอนยายขอมูล
และสงกลับโดยปราศจากการสูญหายของขอมูล 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารกฎการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 9.2.5.1 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.4  กรณีทดสอบสําหรับบริการเขารหัส 
  B.4.1  เอกสารของหนาจอการบริการ 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาบริการเขารหัสจัดใหมีหนาจอ
สําหรับเอกสาร 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารบริการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  B.4.2  การอางอิงกฎการเขารหัส 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาเอกสารบริการเขารหัสอางอิงกฎการ
เขารหัสที่มันทํางาน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารบริการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
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  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic 
  B.4.3  การทํางานของกฎการเขารหัสท่ีถูกระบุ 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาการทํางานบริการเขารหัสนําไป
ปฏิบัติโดยอางอิงกฎการเขารหัส 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบเอกสารบริการเขารหัสอยางละเอียด 
  c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.5  การสนับสนุนเคารางงานประยุกต 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาบริการเขารหัสสนับสนุนเคารางงานประยุกต
ตามที่ไดระบุไวใน UML profile ที่ถูกใชโดยกฎการเขารหัส 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบหนาจอบริการเขารหัสที่พบหากสนับสนุนตอแบบจําลองกรณี
ตัวอยางโดยทั่วๆ ไป  
 c)  การอางอิง: ขอที่ 8 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.6  การเขารหัสขอมูล 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาบริการเขารหัสจัดใหมีฟงกชันการเขียนขอมูล 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบหนาจอบริการเขารหัสอยางละเอียดหากพบฟงกชันเขียนขอมูล 
 c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.7  การถอดรหัสขอมูล 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาบริการเขารหัสจัดใหมีฟงกชันการอานขอมูล 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบหนาจอบริการเขารหัสอยางละเอียดหากพบฟงกชันอานขอมูล 
 c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
 B.8  การสรางเคาราง 
 a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบวาบริการเขารหัสจัดใหมีฟงกชันสรางเคารางรูปแบบ 
 b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบหนาจอบริการเขารหัสอยางละเอียดหากพบฟงกชันการสรางเคา
รางรูปแบบ 
 c)  การอางอิง: ขอที่ 10 
 d)  ประเภทการทดสอบ: Capability 
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ภาคผนวก C หลักเกณฑการเขารหัส XMLพื้นฐานในการใชงานรวมกัน  
(Annex C : XML based encoding rule in use by communities) 
 C.1  บทนํา 
   ภาคผนวกนี้นําไปสูตัวอยางของกฎการเขารหัสบนพื้นฐานของ XML สําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยธรรมชาติในบางการสื่อสารโดยกฎการเขารหัสจะทํางานรวมกับ Unified 
Modeling Language (UML) และกําหนดกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานอยูบน Extensible Markup 
Language (XML) 
 หมายเหตุ ISO 19118:2005 ไดระบุกฎการเขารหัสในภาคผนวก A ซ่ึงกฎนี้จะถูกใช
ในบางการสื่อสารโดยในภาคผนวกนี้ ไดปรับปรุงกฎสําหรับการสื่อสารที่ ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 
 ภาคผนวกนี้ไดอธิบายถึงขอจํากัดในขอที่ 9 และระบุไวดังนี้ 
 -  ขอจํากัดของการเขารหัสโดยทั่วไปในภาคผนวก C.2 
 -  โครงสรางการนําเขาขอมูลในภาคผนวก C.3 
 -  โครงสรางการสงออกขอมูลในภาคผนวก C.3 
  -  กฎการแปลงในภาคผนวก C.5 และ C.6 
 -  ตัวอยางที่ใหในภาคผนวก C.5.8 และ C.6.4 
 กฎการแปลงที่มีพื้นฐานอยูบนแนวคิดที่ทําการระบุคลาสบนเคารางงานประยุกตที่ถูกแปลง
ตามการประกาศประเภทในเคาราง XML สวนอ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางจะถูกแปลง
ตามโครงสรางอิลิเมนทที่สอดคลองในเอกสาร XML ดังภาพที่ ข-C.1  ไดบรรยายถึงกฎการแปลง 2 
แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.1) 
ภาพที่ ข-C.1  XML based conversion rules 
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 C.2  ความตองการของการเขารหัสโดยทั่วไป 
  C.2.1  application schema 
   C.2.1.1  บทนํา 
   เคารางงานประยุกตจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบภาษา UML schema 
เปนไปตามกฎที่ถูกระบุอยูใน ISO/TS 19103 และ ISO 19109 application schema ประกอบไปดวย
แนวคิดที่กําหนดการใชงานโดยแสดงอยูในรูปของคลาสและความสัมพันธบางคลาสอาจจะถูก
นําเขาจากเคารางที่เปนมาตรฐานในมาตรฐานสากลอื่นๆ  
   C.2.1.2  คลาส 
   พื้นฐานแนวคิดของแบบจําลองใน UML คือคลาสซึ่งมันจะถูกระบุดวย
ช่ือและตนแบบโดยคลาสอาจจะมี ลักษณะเฉพาะ การดําเนินการ และเงื่อนไข และความสัมพันธที่
มีสวนรวมคลาสจะกําหนดประเภทที่ถูกใชตามกลองที่สรางที่กําหนดในคลาสอื่นๆ ประเภทเปน
รากฐานในการสรางกลองดานนอกของรูปแบบทั้งหมดของขอมูลที่ถูกประกอบและถูกเขารหัส 
เชน ตัวเลข คาพิกัด ชุดขอความ วันที่ และอ็อบเจกตประเภทจะกําหนดขอบเขตคาที่เปนไดและ การ
ดําเนินการบนคาของขอบเขต 
   ประเภทประกอบดวย 2 บัญชีรายการหลัก ซ่ึงเปนประเภทขอมูลอยางงาย
และประเภทขอมูลแบบซับซอน แบบประเภทขอมูลอยางงายหากเปนการเขารหัสที่เปนที่ยอมรับก็
จะถูกกําหนดใหเปนประเภทซึ่งอาจจะมีการกําหนดถึงการแทนคาของประเภทแบบบิต ในพื้นที่
หนวยความจําหรือ ตัวอักขระในการเขารหัสอักษร ตัวอยางของประเภทขอมูลอยางงายก็คือ 
integer, float และ string สวนประเภทขอมูลแบบซับซอนเมื่อเปนการเขารหัสที่ไมเปนที่ยอมรับ
ประเภทที่ถูกกําหนด ตัวอยางเชน ประเภทอ็อบเจกต ประเภทโครงสราง ระเบียน และการจัดเก็บซึ่ง
ประเภทขอมูลแบบซับซอนนี้จะยังคงรวบรวมโครงสรางของลักษณะเฉพาะพื้นฐานและซับซอน 
และเขารหัสโดยใชการรวมกันของประเภทพื้นฐานและสวนดั้งเดิมที่เปนโครงสรางพิเศษ บัญชี
รายการที่ 3 คือประเภทขอมูลภายนอกที่ถูกกําหนดนอกเหนือจากชุดมาตรฐานของ ISO 19100  
   a)  ประเภทขอมูลแบบงาย ที่เปนประเภทพื้นฐานสําหรับการแสดงแทน
คา ไดแก 
    1) ประเภทขอมูลพื้นฐานไดแกCharacterString, Integer, Binary,  
Boolean, Date, Time เปนตน 
    2)  ประเภทขอมูลที่ถูกระบุและรายการรหัส คือรายการของคาที่
เปนไดซ่ึงแตละคาคือคํา หรือรหัสที่สัมพันธกันทางภาษา 
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   b)  ประเภทขอมูลแบบซับซอน เปนประเภทที่มีการแสดงถึงคาที่มีความ
ซับซอนมากๆ 
    1)  การรวบรวมประเภทขอมูล เชน ประเภทแมแบบเพื่อแสดง
แทนเหตุการณที่เกิดขึ้นของประเภทอื่นๆ  
    2)  ประเภทขอมูลที่เปนโครงสราง เชน ประเภทที่กําหนดกลุม
ของลักษณะเฉพาะ 
    3)  ประเภทอ็อบเจกต เชน ประเภทกรณีตัวอยางที่เปนออ็บเจกตซ่ึง
มักจะถูกกําหนดในเคารางงานประยุกตหรือเคารางที่เปนมาตรฐาน เชน GM_Point, Building เปนตน 
    4)  สวนติดตอ เชน ประเภทกรณีตัวอยางที่เปนสวนของการบริการ 
   c)  ประเภทขอมูลภายนอก อาจเปนประเภทแบบพื้นฐานหรือซับซอนใน
การเขารหัสที่ถูกกําหนดไวหรือไมไดมีการกําหนดไวในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ตัวอยางเชน 
รูปแบบภาพ เชน NASA MODIS, TIFF เปนตน เครื่องที่มีการอางอิงแบบพิเศษจะตองมีการระบุ
การอางอิงมักจะถูกจัดเก็บไวในไฟลที่แยกจากประเภทขอมูลภายนอก  
   ISO/TS 19103 ไดระบุการจําลองแนวคิดที่จะใชงานวาประกอบดวย
จํานวนของประเภทขอมูลทั้งแบบงายและแบบซับซอนพรอมทั้งความหมาย ผูพัฒนาโปรแกรมระบุ
ใหมีผูใชอยางไมจํากัดที่ถูกกําหนดตามประเภทขอมูลและประเภทอ็อบจกตโดยใช stereotype 
extension mechanism ของ UML มาตรฐานสากลอื่นๆ ที่อยูภายในชุดมาตรฐาน ISO 19100 ได
กําหนดประเภทขอมูลที่พิเศษเพิ่มมากขึ้น ผูพัฒนาเคารางงานประยุกตอาจจะมีความจําเปนในบาง
โอกาสที่จะใชประเภทขอมูลภายนอก ซ่ึงมันเปนพื้นฐานหรือโครงสรางของประเภทขอมูลที่ถูก
ระบุไวภายนอกชุดมาตรฐานสากล โดยจะตองมีการเขารหัสที่กําหนดไวเปนอยางดี ตัวอยาง 
รูปแบบภาพ เชน NASA MODIS และ TIFF สวนอ็อบเจกตของประเภทขอมูลภายนอกสามารถ
จัดเก็บในไฟลที่แยกกันไดและการอางอิงเครื่องแบบพิเศษตามการอางอิงถึงประเภทขอมูลที่จะตอง
ถูกระบุ 
   stereotypes ที่ไดรับการอนุญาตในคลาสไดถูกอธิบายในตารางที่ ข-C.1 
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ตารางที่ ข-C.1  stereotypes บน คลาส 

stereotypes คําอธิบาย 
<<BasicType>> กําหนดพื้นฐานประเภทขอมูลที่มีการเขารหัสตามที่ระบุไวอยาง

ถูกตอง 
<<DataType>> กําหนดโครงสรางประเภทขอมูลสวนกรณีตัวอยางเปนอ็อบเจกตที่

ไมไดรับการพิจารณาและและตองไมมีการตั้งชื่อ 
<<Union>> กําหนด ประเภทขอมูล union  
<<Enumeration>> กําหนด ประเภทขอมูล enumerated 
<<CodeList>> กําหนด ประเภทขอมูล enumerated ที่เพิ่มเติม ประกอบดวยรหัส

และคาที่เปนคู 
<<Interface>> กําหนดหนาจอบริการและจะตองไมถูกกําหนดรหัส 
<<Type>> กําหนดประเภทอ็อบเจกตซ่ึงกรณีตัวอยางจะตองมีการระบุช่ือ 
NONE กําหนดประเภทอ็อบเจกตซ่ึงกรณีตัวอยางจะตองมีการระบุช่ือ 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table C.1) 
 

 อ็อบเจกตเปนหนวยพื้นฐานที่ถูกพิจารณาสําหรับการแลกเปลี่ยน มุมมอง
หนึ่งคือส่ิงที่จําเปนเพื่อยึดสถานะของอ็อบเจกตที่จะถูกพิจารณาเพื่อวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลลักษณะสัมพันธและความสัมพันธก็จะตองถูกกําหนดรหัส สวนการดําเนินการและเงื่อนไข
จะไมถูกพิจารณาเพิ่มกฎการเขารหัสจะตองทําการระบุกรณีตัวอยางของคลาสที่จะเปนตัวแทนใน
การแสดงซึ่งประกอบดวยลักษณะเฉพาะและความสัมพันธที่เปนโครงสรางและถูกแสดง 
   C.2.1.3  Attributes 
   ลักษณะเฉพาะที่ถูกระบุช่ือ ซ่ึงมันอาจจะมีการประกาศที่หลากหลายและ
มักจะตองมีประเภท การประกาศที่หลากหลายจะตองบงชี้ถึงจํานวนของคาที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง
ของลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะ 
   การรวบรวมความหลากหลายและการใชงานประเภทขอมูลที่มีการ
รวบรวมไวตามคาอยางเปนระบบ 
   โดยเครื่องจะเปนตัวจัดการคาวาง ประเภทจะตองกําหนดถึงคาวางที่จะถูก
แสดงแทน ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ISO/TS 19103 สําหรับการนิยามพื้นฐานและการรวบรวม ประเภท
ขอมูล 
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   C.2.1.4  Associations 
   ความสัมพันธกําหนดความสัมพันธระหวางคลาสที่เกี่ยวของกับการ
เชื่อมตอกลุมกรณีตัวอยางตางๆกรณีตัวอยางของความสัมพันธจะเรียกวาการเชื่อมโยง ซ่ึงการ
เชื่อมโยงจะจัดเก็บลําดับรายการของการอางอิงไปยังอ็อบเจกตและ UML กําหนดถึงชนิด
ความสัมพันธที่แตกตางกนั 3 แบบที่เรียกวา association, aggregation และ composition ดังนี้ 
   -  Association  กําหนดความสัมพันธทั่วๆ ไประหวาง คลาส 
   -  Aggregation  กําหนดความสัมพันธแบบ weak part-whole ระหวาง 
คลาส 
   -  Composition  กําหนดความสัมพันธแบบ strong part-whole ระหวาง 
คลาส 
   ซ่ึงความสัมพันธทั้ง 3 ชนิดนี้มีขอแตกตางกันในเชิงของความหมาย ตาม
รายละเอียดของ ISO/TS 19103 
   การสิ้นสุดความสัมพันธจะถูกกําหนดโดยกฎตามชื่อของมันคลาส
เปาหมายและสวนที่เพิ่มเขามาซึ่งจะถูกอธิบายโดยการประกาศที่หลากหลายชื่อบทบาทจะถูกใช
แสดงแทนการเชื่อมโยงชื่อบทบาทจะหายไปเมื่อไมไดกําหนดการเชื่อมโยง 
  C.2.2  โครงสรางการแลกเปลี่ยนและขอมูลอธิบายขอมูลการแลกเปล่ียน 
  โครงสรางการแลกเปลี่ยนจะถูกแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 เปนสวนของ
การแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลซ่ึงจะตองอธิบายตามขอที่ 9.2.4  สวนที่ 2 เปนสวนชุดขอมูล 
จะตองบรรจุ XML element ที่สนับสนุนอ็อบเจกตอิสระ สวนที่ 3 เปนสวนของทางเลือกและ
ปรับปรุงที่ใหเปนปจจุบันตามที่ C.2.5 ไดอธิบายไว 
  C.2.3  รายการอักขระและภาษา 
  ISO/IEC 10646 จะตองใชงานตามรายการอักขระของกฎการเขารหัสภายใตการ
สรางการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนภาษาและรายการอักขระ 
  C.2.4  ขอกําหนดชุดขอมูลและอ็อบเจกต 
  ขอกําหนดในการระบุอ็อบเจกตประกอบดวย 2 วิธีตามที่ไดอธิบายไวในขอ 
9.2.5.2 ดังนี้ 
  -  จะตองเปนตัวระบุชุดขอมูล ที่ไมซํ้าตาม XML's ID mechanism 
  -  ตัวระบุมีความเปนเอกลักษณอยางเปนสากลตามการระบุในขอบเขตงาน
ประยุกต 
  หมายเหตุ คําวา " universal unique identifier” มีความหมายเชนเดียวกับ 
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“domain unique identifier”  ซ่ึงภาคผนวกนี้จะใชมันและใช "UUID" ตามคํายอสําหรับกลุมที่ใชงาน 
โดย " universal unique identifier” มักจะไมเหมาะสมสําหรับขอบเขตงานประยุกต ตามความ
แตกตางของ “domain unique identifier” ซ่ึงจะเหมาะสมกับขอบเขตงานประยุกต  
  ตัวอยาง  ขอบเขตงานประยุกต อาจจะตองการใชตัวระบุที่ประกอบดวย 2 
สวนดังนี้ สวนแรกคือช่ือโดเมน และสวนที่สองคือหมายเลข integer instance ซ่ึงแตละสวนสามารถ
แยกไดโดยเครื่องหมายโคลอน ":"  หมายเลขกรณีตัวอยางอาจจะถูกกําหนดรหัสใน hex โดยไมมี
ขอจํากัดของขนาดของหมายเลขกรณีตัวอยางสวนตัวอยางของ UUIDs ใน ขอบเขตถูกเรียกวา 
"example" คือ "example:F23C30" และ "example"FFFFFF12345A" 
  C.2.5  Update mechanism 
  กลไกการปรับปรุงอนุญาติการแลกเปลี่ยนขอมูลคงเดิมที่ เปนการนําวันที่ที่
ปราศจากความตองการในการทําซ้ําชุดขอมูลใหม นโยบายและวิธีการสําหรับปรับปรุงควรจะ
กําหนดโดยระบุงานประยุกต การปรับปรุงดั้งเดิมพื้นฐานสามอยางจะกําหนดการเพิ่ม แกไข และ
ลบ การทํางานดั้งเดิมบนชั้นอ็อบเจกต แตอาจจะกําหนดการทํางานกับชั้นลักษณะเฉพาะหรือ
ความสัมพันธอีกดวย อ็อบเจกตใดๆ มีการสงผานขอมูลแบบเดิมดวย UUID อาจจะแกไขหรือลบ 
ชุดขอมูลปรับปรุงบรรจุลําดับชั้นของการอัพเดตขอมูลดั้งเดิม การปรับปรุงพื้นฐานอธิบายไดดังนี้ 
  a) การเพิ่ม อ็อบเจกตใหมถูกเพิ่มไปยังแหลงชุดขอมูลและควรจะถูกเพิ่มไปยังชุด
ขอมูลเปาหมาย การเพิ่มแบบดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับอ็อบเจกตใหมที่เปนการเพิ่ม
และอาจจะบรรจุสารสนเทศเกี่ยวกับสวนที่แทรกในชุดขอมูลเปาหมาย 
  b) การแกไข อ็อบเจกตที่มีอยูจะมีการแกไขในแหลงของชุดขอมูลและควรจะ
ปรับปรุงในชุดขอมูลเปาหมาย การแกไขดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศที่ระบุอ็อบเจกตเปาหมาย
และการแกไขจริง ตัวอยางของการแกไขสารสนเทศควรจะมีขอบเขตจากอ็อบเจกตสมบูรณไปถึง
เพียงการปรับปรุงลักษณะเฉพาะ 
  c) การลบ อ็อบเจกตที่มีอยูมีการลบในแหลงชุดขอมูลและควรจะลบในชุดขอมูล
เปาหมาย การลบดั้งเดิมควรจะบรรจุสารสนเทศที่ระบุอ็อบเจกตเปาหมายที่ถูกลบ 
  ผูใชอาจจะเพิ่มรายการขอมูลดั้งเดิมเขาไป 

C.3  โครงสรางการนําเขาขอมูล 
  C.3.1 Instance model 
  แบบจําลองกรณีตัวอยางคือความสามารถในการแสดงขอมูลที่ถูกอธิบายดวยเคา
รางงานประยุกตแลวใหแสดงใน UML โครงสรางการนําเขาขอมูลซ่ึงกฎการเขารหัสใช แบบจําลอง
กรณีตัวอยางซึ่งมีพื้นฐานอยูบนแบบจําลองกรณีตัวอยางโดยทั่วไปในขอ 8 และแบบจําลองกรณี
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ตัวอยางถูกกําหนดในภาพที่ ข-C.2 และ ข-C.3  
  ภาพท่ี ข-C.2 แสดงถึงคลาส IM_Dataset, IM_Object และ IM_Property ที่เปน
คลาสพื้นฐานตามที่ถูกกําหนดในขอ 8.1 และภาพที่ ข-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.2) 

ภาพที่ ข-C.2  Instance model: Dataset, object และ property 
 
  แบบจําลองกรณีตัวอยางประกอบดวยชุดขอมูลที่แสดงดวย IM_Dataset ซ่ึงชุด
ขอมูลจะจัดเก็บอ็อบเจกตอยางเปนลําดับที่แสดงแทนดวย IM_Object และประกอบดวยคุณสมบัติ
อยางเปนลําดับที่แสดงแทนดวย IM_Property 
  สวนการเพิ่มคํานิยามของลักษณะเฉพาะ uuid ใน IM_Dataset และ IM_Object ที่
ไดมาจากลักษณะเฉพาะ uuid ที่ถูกกําหนดตามชื่อทางเลือกของลักษณะเฉพาะ duid 
  หมายเหตุ คํานิยามของลักษณะเฉพาะ uuid ไดเก็บไวอยางเหมาะสมสาํหรับ
กลุมในการใชงาน และประเภทของคาในแบบจําลองกรณีตัวอยางถูกกําหนดดังในภาพ ข-C.3 ซึ่งมี
พื้นฐานอยูบนภาพที่ ข-5 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.2) 
ภาพที่ ข-C.3 Instance model: Value types 

   
IM_Value เปน superclass ของ 4 ประเภทขอมูลที่มีการกําหนดไวดังนี้ 

  -  IM_SimpleValue แสดงถึงคาของชนิดขอมูลพื้นฐาน เชน integer หรือ character string 
  -  IM_Reference แสดงถึงการเชื่อมโยงหรือการอางอิงไปยังอ็อบเจกตเปาหมาย 
ซ่ึงอ็อบเจกตเปาหมายอาจจะมีที่อยูในชุดขอมูลเดียวกันหรือตางกันก็ได 
  -  IM_OjectReference เปน subtype ของ IM_Reference ตัวระบุ (id_ref) จะตองไมซํ้า
ซ่ึงอ็อบเจกตที่เปนเปาหมายจะตองมีตําแหนงในชุดขอมูลเดียวกัน ตัวระบุที่ไมซํ้าแบบสากล (uuid_ref 
and duid_ref) อ็อบเจกตที่เปนเปาหมายจะตองอยูในตําแหนงเนื้อหาของขอบเขตงานประยุกต 
  -  IM_StructuredValue แสดงถึงคาประเภทขอมูลภายในเนื้อหาที่ซับซอน 
(คุณสมบัติโดยลําดับ (IM_Property)) 
  ความแตกตางระหวางแบบจําลองกรณีตัวอยางและ แบบจําลองกรณีตัวอยางโดย
ทั่วๆ ไปที่กําหนดในขอ 8 มีดังนี้ 
  -  IM_Value บรรจุลักษณะเฉพาะ uuid ที่ไดรับมาตามชื่อที่เลือกของ
ลักษณะเฉพาะ duid 
  -  IM_ObjectReference ถูกกําหนดและมีการเพิ่มลักษณะเฉพาะ uuid_ref ที่ไดมา
ซ่ึงมีการกําหนดชื่อที่เลือกของลักษณะเฉพาะduid_ref 
  คลาส อ่ืน  ๆที่ถูกเลือกในภาพ ข-C.3 ก็เหมือนกับที่มีการกําหนดในขอ 8.1 และภาพที่ ข-
5 
  หมายเหตุ คํานิยามของคลาสIM_ObjectReference และลักษณะเฉพาะ uuid ใน 
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IM_value และ IM_ObjectReference ที่จัดเก็บอยางเหมาะสมสําหรับการใชงานของกลุมที่ใชงาน 
  C.3.2 ความสัมพันธระหวาง UML และแบบจําลองกรณีตัวอยาง 
  ตารางที่ ข-C.2 และ ข-C.3 ไดสรุปความสัมพันธระหวาง UML และแบบจําลอง
กรณีตัวอยางโดย N/A คือที่ไมไดใชประโยชน ซ่ึงคลาสนามธรรมจะตองไมใชตัวกรณีตัวอยาง 
  อ็อบเจกตมีพื้นฐานอยูบนคลาสที่มี supertype ที่จะตองมีการบรรจุ คุณสมบัติ 
ความสัมพันธ และองคประกอบของคลาสและ supertypes ทั้งหมดไว ซ่ึงลักษณะเฉพาะและ
ความสัมพันธทั้งหมดจะตองคัดลอกจาก supertypes และพิจารณาสวนของอ็อบเจกตช่ือของ 
ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธจะตองมีวิธีในการเขาถึงคาของลักษณะเฉพาะและจะตองเปนคาที่
ไมซํ้ากันภายในคลาส 
  การดําเนินการและเงื่อนไขจะตองไมอยูในแผนที่ตาม แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
 
ตารางที่ ข-C.2  สรุปความสมัพันธระหวาง UML และ instance model 

UML concept Instance model 

Package N/A 

Class 
         Stereotype  
                  <<Interface>>  
                  <<BasicType>> 
                  <<DataType>> 
                   <<Union>>  
                  <<Enumeration>> 
                   <<CodeList>>  
                  <<Type>> or NONE 
         Abstrect class 
         subclass 

 
 
N/A 
IM_BasicValue  
IM_StructuredValue  
IM_StructuredValue  
IM_BasicValue  
IM_BasicValue 
IM_Object  
N/A 
attributes and associations shall be copied from super classes 

Attribute IM_Property with IM_Value according to data type. Either 
(IM_BasicValue, IM_Object or IM_StructuredValue) 

Association IM_Property with IM_Value of  IM_ObjectReference 

Aggregation IM_Property with IM_Value according to either IM_Object or IM_ObjectReference 

Composition IM_Property with IM_Value of  IM_Object 

Operation N/A 

Constraint N/A 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table C.2) 
ตารางที่ ข-C.3  การแปลงลกัษณะเฉพาะในความหลากหลายและประเภทการจัดเก็บ 

Attribute  Instance model  

a1 [0..*] : Integer  

is the same as  

a1 : Sequence<Integer> a  

IM_Property กับคาที่เกิดขึน้มากมาย  

a2 : Sequence<T>  IM_Property กับคาชนิด T ที่เกิดขึ้นมากมาย  

a3 : Dictionary<T1, T2>  IM_Property  กับคาที่เกิดขึน้มากมายของ IM_StructuredValue 
กับ 2 อิลิเมนทของคาแบบ T1 และ T2.  

a4 [0..*] : 
Sequence<Integer>  

IM_Property กับคาที่เกิดขึน้มากมายของ IM_StructuredValue 
กับ integer elements.  

a จะถูกตองสําหรับประเภทขอมูลพื้นฐาน 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table C.3) 
 
  หมายเหตุ 1 ช่ือลักษณะเฉพาะและความสัมพันธอาจเกิดปญหาขัดแยงกันหาก
มีการใชงานหอหุมวิธีอยางงายที่จะหลีกเลี่ยงปญหานี้คือ ลักษณะเฉพาะและความสัมพันธทั้งหมด
จะตองถูกกําหนดตามชื่อคลาสที่ไดจัดสรรไวไมวาจะดวยการเลือก วิธีการหลีกเลี่ยงชื่อคลาสที่
ปลอยใหผูใชจัดการเอง 
  หมายเหตุ 2 การประกาศลักษณะเฉพาะและความสัมพันธใหมสามารถทําให
เกิดปญหาเมื่อมีการใชหอหุมการประกาศคาใหมนี้เกิดขึ้นเมื่อลักษณะเฉพาะและความสัมพันธถูก
ประกาศใน supertype ซ่ึงเปนการประกาศคาใหมใน subtype ทั้งชนิดแบบใหมหรือแบบควบคุม 
ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุไมสามารถทําการประกาศคาใหมไดและควรจะตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังที่จะมีการประกาศคาใหมที่ถือวาไมเหมาะสม 
  C.3.3 ตัวอยางเคารางงานประยุกตและ แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
   C.3.3.1 application schema 
   ตัวอยางนี้เปนการกําหนดถึงเคารางงานประยุกตระบุถึงขอมูลบางตัวและ
แสดงถึงการแปลงจากขอมูลไปเปน แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
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   ภาพที่ ข-C.4  กําหนดตัวอยางเคารางงานประยุกตที่มีการกําหนดไว 4
คลาสและความสัมพันธ ซ่ึงคลาสC0 ประกอบดวย 3 ลักษณะเฉพาะโดยลักษณะเฉพาะ "a1" มี 
multiplicity 0 หรือ 1 ซ่ึงหมายถึงทางเลือก และประเภทขอมูลพื้นฐานเปน "Real" สวน attribute 
"a2" มี multiplicity 0 หรือ many และลักษณะเฉพาะ "a3" คือโครงสรางประเภทขอมูลสวน 
ความสัมพันธระหวาง "c0" และ "c1" มี role name  2 ช่ือ "role" เปนสมาชิกของ "c0" และชื่อ
ความสัมพันธตาม C1 ในเนื้อหาของ C2 ซ่ึงคลาสC1 มีความสัมพันธตาม C0 ซ่ึงถูกเรียกวา "main" 
ขอสังเกตคลาส C2 มีลักษณะเฉพาะชื่อ "pos" กับคลาสประเภทขอมูลจุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.4) 
ภาพที่ ข-C.4  ตัวอยางเคารางงานประยุกต 

 
   C.3.3.2  ตัวอยางขอมูล 
   ตัวอยางขอมูลดังแสดงในภาพที่ ข-C.5 ในแผนผังอ็อบเจกต 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.5) 
ภาพที่ ข-C.5  ตัวอยางขอมูล 

 
C.4  โครงสรางการสงออกขอมูล 

  C.4.1  XML document 
  กฎการเขารหัสมีพื้นฐานอยูบน XML Recommendation 1.0 โดย XML เปน
รูปแบบขอความและคาของประเภทขอมูลทั้งหมดที่มีการเขารหัสอักขระ ขอมูลจะถูกเขารหัสโดย
ใช XML อิลิเมนท และทําตามกฎที่ใหใน XML Recommendation หนวยพื้นฐานของการเขารหัส
ใน XML คือ XML อิลิเมนทซ่ึงอิลิเมนทอาจจะมีลักษณะเฉพาะและเนื้อหา โดยเปนการทํางาน
โครงสรางแบบลําดับชั้นและรวมการเชื่อมโยงสิ่งอํานวยความสะดวกโครงสรางเครือขายของ XML 
ที่ถูกสราง โครงสรางการแลกเปลี่ยนจะตองเปนอิลิเมนทโดยลําดับที่สอดคลองกับอ็อบเจกตใน 
แบบจําลองกรณีตัวอยาง 
  เคารางสําหรับโครงสรางการสงออกขอมูลที่ควบคุมโครงสรางของรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนจะตอง 
  -  ทําการตรวจสอบ XML Schema 
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  C.4.2  XML Schema (XSD) 
  XML Schema document (XSD) กําหนดจํานวนของประเภทแบบซับซอน 
ประเภทแบบงาย และการประกาศอิลิเมนทที่ระบุโครงสรางที่ถูกตองและกรณีตัวอยางขอมูลของ
เอกสาร XMLโดยกฎการแปลงเคาราง XML ถูกกําหนดในภาคผนวก C.5 

C.5  Schema conversion rules 
  C.5.1  XML Schema 
  กฎการแปลงเคารางไดระบุถึงการสราง XML Schema Document (XSD) ที่เปนไป
ตามเคารางงานประยุกตที่แสดงใน UML วัตถุประสงคหลักของ XSD คือตองแนใจวาเอกสาร XML
ที่ถูกสรางไดใชกฎการแปลงขอมูลที่ถูกตอง 
  XSD จะตองบรรจุประเภทคํานิยามและลักษณะเฉพาะและอิลิเมนทที่ประกาศที่
สอดคลองตามคลาสที่ถูกกําหนดในเคารางงานประยุกตซ่ึงอิลิเมนทจะตองถูกสรางในโครงสราง
การแลกเปลี่ยน XSD จะตองทําตาม XML Schema Part 1: Structures และ Part 2: Datatypes 
  XSD อาจจะเปนโครงสรางทางกายภาพในเอกสารเคารางเดี่ยวหรือมีการแบง
ออกเปนสวนๆ (sub) ตามเอกสารเคารางสวนโครงสรางทางดานตรรกะจะตองมีการอางอิงไปยัง
เครื่องมือเคารางเดียวที่ใชนําเขาหรือประกอบตามโปรแกรมของเคาราง XMLซ่ึงทั้ง 2 อยางไมไดมี
ขอจํากัดในการใชเนมสเปชใน XSD 
 จํานวนของกฎโดยทั่วไปไดมีการกําหนดตามขอตางๆ โดยปกติแลวคลาสจะตองถูกแปลง
เปนประเภทที่มีการอธิบายไวในภาคผนวก C.5.2 ซ่ึงมันอาจจะถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท
ตามภาคผนวก C.5.4 และมันอาจจะเปนตัวเลขของโครงสรางการแลกเปลี่ยน 
 กฎโดยทั่วไปที่เปนที่ยอมรับมักจะเปนไปตามเอกสาร 
 หมายเหตุ เนมสเปชที่เปน "xs:" จะถูกใชเพื่ออางถึงเนมสเปชของเคาราง XMLตาม
เว็บไซต is "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   C.5.2  Types 
   C.5.2.1  <<BasicType>> 
    C.5.2.1.1  กฎโดยทั่วไป 
    class stereotyped <<BasicType>> จะต อ ง ถู ก แปลงต ามก า ร
ประกาศ simpleType ในเคาราง XMLทุกๆประเภทขอมูลที่ถูกกําหนดในเคาราง XMLสามารถใช
สรางบลอคตามที่ผูใชกําหนดที่กําหนดประเภทพื้นฐาน การเขารหัสสําหรับประเภทพื้นฐานจะตอง
เปนไปตามการแทนที่เปนที่ยอมรับที่ถูกระบุใน XML Schem Part 2: Datatypes 
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    กฎการจําลองสําหรับประเภทพื้นฐานไดถูกระบุใน ISO/TS 
19103 ประเภทพื้นฐานถูกระบุใน ISO/TS 19103 ที่มีการดัดแปลงตามขอดังตอไปนี้ 
    หมายเหตุ 2 ผูใชจะตองยอมรับขอจํากัดประเภทพื้นฐานที่มี
การใชงานการจํากัดของเครื่องใน XML Schema 
    หมายเหตุ 2 ประเภทที่แตกต างที่ ไม ชัด เจนถูกระบุใน 
ISO/Ts 19103 และไมใชที่เปน <<BasicType>>ตนแบบที่ใช การประกาศจะเปนไปตามกลุมยอย
ของประเภทขอมูลตามที่ไดนิยามอยูใน XML Schema Part 2: Datatypes 
    C.5.2.1.2  Number 
    ประเภทตัวเลขไดมีการระบุอยูใน ISO/TS 19103 ตาม abstract 
type และตนแบบของ Integer, จํานวนจริง และทศนิยมแตอยางไรก็ตามมันมักจะถูกใชในเคาราง
มาตรฐานที่แตกตางกัน ซ่ึงเคาราง XMLไมไดมีการระบุประเภทขอมูลนามธรรมแตจะมีการกําหนด
ทศนิยมตามตนแบบของ integer 
    หมายเหตุ ประเภทขอมูล ประเภทตัวเลขจะถูกประกาศ
ตาม simple ประเภทขอมูลที่มีพื้นฐานอยูบนประเภทขอมูลทศนิยม 
<xs:simpleType name="Number">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.3  Integer 
    Integer จะตองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema integer data type 
อาจจะมีการกําหนดคาขอบเขตหลัก 
<xs:simpleType name="Integer">  
 <xs:restriction base="xs:integer"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.4 ทศนิยมและจํานวนจริง 
    ทศนิยมและตัวเลขจริงทั้งสองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema 
ประเภททศนิยม  
<xs:simpleType name="Decimal">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
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<xs:simpleType name="Real">  
 <xs:restriction base="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  

หมายเหต ุ ISO/TS 19103 ไมไดกําหนดถึงความแตกตาง
แนวคดิระหวางทศนิยมและ จํานวนจริง 
    C.5.2.1.5  Vector 
    Vector เปนการกําหนดตัวเลขโดยลําดับ การสรางรายการจะตอง
กําหนดตามรายการของคา ทศนิยม 
<xs:simpleType name="Vector">  
 <xs:list itemType="xs:decimal"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.6  Character 
    Charater จะถูกแสดงตาม XML Schema string ที่กําหนดตามที่
จัดเก็บตัวอักษร 1 ตัว 
<xs:simpleType name="Character">  
 <xs:restriction base="xs:string">  
  <xs:length value="1" fixed="true"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.7  CharaterString 
    CharacterString จะตองมีพื้นฐานอยูบน XML Schema string ซ่ึง
สามารถแสดงชุดตัวอักษรตาม ISO/IEC  
<xs:simpleType name="CharacterString">  
 <xs:restriction base="xs:string"/>  
</xs:simpleType>  

หมายเหตุ การระบุภาษาดูตามภาคผนวก C.5.6 
    C.5.2.1.8  Date 
     Date มีพื้นฐานอยูบน XML Schema date ซ่ึงเปนการเขารหัสที่
เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="Date">  
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 <xs:restriction base="xs:date"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.9  Time 
    Time มีพื้นฐานอยูบน XML Schema time ซ่ึงเปนการเขารหัสที่
เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="Time">  
 <xs:restriction base="xs:time"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.10  DateTime 
    DateTime มีพื้นฐานอยูบน XML Schema dateTime ซ่ึงเปนการ
เขารหัสที่เปนที่ยอมรับซึ่งเปนไปตาม ISO 8601 
<xs:simpleType name="DateTime">  
 <xs:restriction base="xs:dateTime"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.11  Boolean 
    Boolean มีพื้นฐานอยูบน XML Schema boolean หากคาเปน "0" 
หรือ "false"  หมายถึงตรรกะที่ผิด และคาที่เปน "1" หรือ "true" หมายถึงตรรกะที่ถูกตอง 
<xs:simpleType name="Boolean">  
 <xs:restriction base="xs:boolean"/>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.12  Logical 
    Logical กําหนดคาที่ถูกตอง 3 คาแตอาจจะเปนคาที่ผิด ซ่ึงมันจะ
ถูกแสดงตาม union ระหวาง XML Schema Boolean และถาคาที่ถูกกําหนด "0.5" และ "maybe"  ซ่ึง
เปนการคาที่เปนคาที่อาจจะเปนไปได 
<xs:simpleType name="Logical">  
 <xs:union>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:boolean"/>  
  </xs:simpleType>  
  <xs:simpleType>  
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   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">  
    <xs:enumeration value="maybe"/>  
    <xs:enumeration value="0.5"/>  
   </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
 </xs:union>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.13  Probability 
    Probability เปนคาตัวเลขแบบทศนิยมที่มีคาอยูระหวาง 0 และ 1.0 
<xs:simpleType name="Probability">  
 <xs:restriction base="xs:decimal">  
  <xs:minInclusive value="0.0"/>  
  <xs:maxInclusive value="1.0"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
    C.5.2.1.14  Binary 
    XML Schema ไดกําหนดประเภทขอมูลแบบฐานสองไว 2 แบบ
ไดแก 64Binary และ hexBinary โดยทั้ง 2 ประเภทจะตองมีการระบุถึงการใชประเภทขอมูลแบบ
ฐานสองใน UML และ BinaryBase64 และ BinaryHex หากเปนประเภทตัวเลือกแบบพิเศษฐานสอง
จะถูกกําหนดตามการจัดเก็บซึ่งอาจจะเปน BinaryBase64 หรือ BinaryHex 
<xs:simpleType name="BinaryBase64">  
 <xs:restriction base="xs:base64Binary"/>  
</xs:simpleType>  
  
xs:simpleType name="BinaryHex">  
 <xs:restriction base="xs:hexBinary"/>  
</xs:simpleType>  
 
<xs:complexType name="Binary">  
 <xs:choice>  
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  <xs:element name="BinaryBase64" type="BinaryBase64"/>  
  <xs:element name="BinaryHex" type="BinaryHex"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  

หมายเหตุ ประเภทขอมูล แบบฐานสองไมไดถูกระบุไวใน 
ISO/TS 19103 
    C.5.2.1.15  UnlititedInteger 
    UnlimitedInteger เปนประเภทขอมูลพื้นฐานที่มีคาขอบเขตจาก 0 
ถึง infinity สัญลักษณเปน '*' ใชแสดงถึงคา infinity 
<xs:simpleType name="UnlimitedInteger">  
 <xs:union>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>  
  </xs:simpleType>  
  <xs:simpleType>  
   <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="*"/>  
   </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
 </xs:union>  
</xs:simpleType>  
   C.5.2.2  <<DataType>> 
    C.5.2.2.1  กฎโดยทั่วไป 
    class stereotype <<DataType>> จะตองถูกแปลงตามการนิยามที่
ซับซอนในเคาราง XMLโดยลักษณะเฉพาะและความสัมพันธที่เปนไปไดจะตองมีการประกาศตาม 
XML attributes หรือ local XML element ในประโยคอยางเปนลําดับตามภาคผนวก C.5.3  ลําดับ
ของอิลิเมนทคุณสมบัติเปนการใหคํานิยามประเภทไวอยางซับซอน 
    ประเภทขอมูล ถูกระบุใน ISO/TS 19103 ซ่ึงไดถูกดัดแปลงตาม
หัวขอตอไปนี้ 
    หมายเหตุ ประเภทที่แตกต างที่ ไม ชัด เจนถูกระบุใน 
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ISO/TS 19103 และไมใชที่เปนคลาสทั้งหมดทีเปนประเภทขอมูลของโครงสรางที่ใช 
<<DataType>>ตนแบบการประกาศจะเปนไปตามคํานิยามประเภทขอมูลใน ISO/TS 19103 
    C.5.2.2.2  Multiplicity 
    คลาส Multiplicity เปนการระบุคา multiplicity เปนชวงจากคา
ต่ําสุดไปยังคาสูงสุดใน ISO/TS 19103 ซ่ึงในที่นี้เปนการแปลความหมายตาม <<DataType>> และ
มีการกําหนดดังนี้ 
<xs:complexType name="Multiplicity">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="range" type="MultiplicityRange" minOccurs="1"   
 maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="MultiplicityRange">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="lower" type="xs:nonNegativeInteger"/>  
  <xs:element name="upper" type="UnlimitedInteger"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
    C.5.2.2.3  หนวยของการวดั 
    ประเภทหนวยของการวัดถูกกําหนดไวใน ISO/TS 19103 เปน
เปาหมายตามการใชงานที่กําหนดพื้นที่และระบบการวัดสากล ปริมาณที่จะถูกวัดจะเปนไปตาม
ระบบของหนวยที่มีการประกาศไวในหนวยของพจนานุกรมการวัด แบบจําลองถือเปนเรื่องที่ยาก
ตอการทําความเขาใจหากไมมีตัวอยางไวใหและการอธิบายที่ไมมีความชัดเจน POSC (Petrotecnical 
Open Standards Consortium) มีการเสนอหนวยของการวัดถือเปนทางเลือกใน ISO/TS 19103 ซ่ึง 
แผนภาพ UML ไดแสดงภาพของแนวคิดพื้นฐานในการระบุที่แสดงในภาพที่ ข-C.6 ซ่ึงกรณี
ตัวอยางของ UnitOfMeasure ไดระบุระบบการวัดโดยกําหนดชื่อและใหขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับ
วิธีการในการแปลงปริมาณเปนหนวยพื้นฐานโดยใชสูตรโดยทั่วไป Y =  (A+BX)/(C+DX) ซ่ึง X 
เปนคาของหนวยที่จะถูกแปลง และ Y คือหนวยพื้นฐาน หาก A=D=0 และ C=1 เมื่อ B เปลี่ยนเปน
ปจจัยการแปลง ถา A=D=0 ปจจัยการแปลงจะถูกอธิบายตามฟงกชัน และมันจะถูกอธิบายดวย



 
 
ภาคผนวก ข  เอกสาร ISO 19118 rev (ฉบับเรียบเรียงภาษาไทย) 

รางมาตรฐาน 19118_FN-4 : 14/06/53                                                        โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ  
“Geographic information - Encoding” 

ข-52 

พารามิเตอร 4 ตัวกรณีตัวอยางของการวัดคือคาทศนิยมกับหนวยของการวัดที่มีการอางอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.6) 

ภาพที่ ข-C.6  หนวยของการวัด 
   
    การแนะนําการใชการนิยามเคาราง XMLตามที่ถูกระบุในการ
แนะนําหนวยของการวัด POSC   

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.7) 

ภาพที่ ข-C.7  ประเภทของการวัด 
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    ประเภทการวัดถูกกําหนดโดย ISO/TS 19103 (Length, Angle, 
Velocity, Scale, MTime, Area และ Volume) จะตองมีการกําหนดดังนี้ 
<xs:complexType name="Measure">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Decimal">  
   <xs:attribute name="uom" type="URI"/>  
  </xs:extension>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Length">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Angle">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Decimal"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
xs:complexType name="Scale">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Area">  
 <xs:simpleContent>  
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  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="Velocity">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="MTime">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Distance">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Volume">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="Measure"/>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
   C.5.2.3  <<Enumeration>> 
   class stereotyped <<Enumeration>> จะตองถูกแปลงตามประเภทอยาง
งายที่มีขอจํากัดเปน text string ตามจํานวนของคาที่ถูกระบุ 
   ตัวอยาง  ตามตัวอยางคือการระบุ Sign ซ่ึงมีพื้นฐานขอมูลเปน
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ขอความและจํากัดคาตาม "+" "positive" หรือ "-" "negative" 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.8) 
ภาพที่ ข-C.8  ตัวอยางของ <<Enumeration>> 

 
<xs:simpleType name="Sign">  
 <xs:restriction base="xs:string">  
  <xs:enumeration value="+"/>  
  <xs:enumeration value="-"/>  
  <xs:enumeration value="positive"/>  
  <xs:enumeration value="negative"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
   C.5.2.4  <<CodeList>> 
   คลาส stereotyped <<CodeList>> จะไมถูกแปลงตามเคารางสงออกแต
อาจจะถูกแปลงตามพจนานุกรมที่เก็บรหัสและคาที่เปนคูที่ถูกกําหนดในโคดลิสตพจนานุกรม
จะตองสามารถทําไดและชื่อของเว็บจะตองใหตาม URI 
   ลักษณะเฉพาะของประเภทรายการรหัสจะตองถูกกําหนดตามคาขอความ 
   ดูจากภาพที่ ข-C.22 เปนคลาสCodeListExtraction และภาพที่ ข-C.27 
แสดงถึงรายการรหัส 
   ตัวอยาง  ภาพที่ ข-C.9 แสดงถึงรายการรหัสที่เรียก BorderCL ที่
ถูกแปลงตามพจนานุกรมใน XML หมายเหตุจะเก็บรายการคารหัสที่เปนคูตามลักษณะเฉพาะตาม 
BorderCL กลองขอความที่ถูกใช 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.9) 
ภาพที่ ข-C.9  ตัวอยางของ <<CodeList>> 

 

<codelist name="BorderCL">  
 <codevalue code="1" value="Unknown border"/>  
 <codevalue code="2" value="Country"/>  
 <codevalue code="3" value="County"/>  
 <codevalue code="5" value="Property"/>  
</codelist>  
   C.5.2.5  <<Union>> 
   class stereotyped  <<Union>> เปนจํานวนรายการของ attributes และ
ความหมายที่เปนความหมายของ attributes เดียวซ่ึงสามารถแสดงเวลา โดยมันจะถูกแปลงตามการ
นิยามประเภทที่ซับซอนกับ attributes ตามอิลิเมนทในประโยคตัวเลือก 
   ตัวอยาง  GM_Position union ถูกนํามาจาก ISO 19107 ซ่ึงมันจะ
ถูกแปลงตามประเภทที่ซับซอนตามการประกาศอิลิเมนทพื้นที่ที่เหมาะสมในประโยคตัวเลือก 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.10) 
ภาพที่ ข-C.10  ตัวอยางของ <<Union>> 

 
<xs:complexType name="GM_Position">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="direct" type="DirectPosition"/>  
  <xs:element name="indirect" type="GM_PointRef"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  
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   C.5.2.6  Object Type 
    C.5.2.6.1  กฎโดยทั่วไป 
    <<Type>> ไมใชคลาส stereotype หรือ stereotyped จะถูกแปลง
ตามคํานิยามประเภทที่ซับซอนกับชื่อที่เหมือนกับคลาสคํานิยามประเภทที่ซับซอนจะตองประกอบ
ไปดวยการระบุช่ือ attributes ไมวาจะถูกสืบทอดมาจาก IM_Object หรือที่เปนการอางอิงตามกลุม 
attribute IM_ObjectIdentification 
     C.5.2.6.2  Record Types 
    สองถึงสามประเภทระเบียนไดถูกกําหนดไวใน ISO/TS 19103 
พวกมันถูกปรับเปล่ียนใหมและถูกแปลความหมายดังในภาพที่ ข-C.11 โดยเปนการจําลอง 
AttributeName และ TypeName ตามประเภทพื้นฐานที่มีพื้นฐานอยูบน CharacterString 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.11) 
ภาพที่ ข-C.11  Record types 

 
<xs:complexType name="RecordSchema">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="schemaName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="element" type="RecordType" minOccurs="0"    
 maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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<xs:complexType name="RecordType">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="typeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="attributeTypes"         
 type="Dictionary_AttributeName_TypeName_"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Record">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="attributes" type="Dictionary_AttributeName_Any_"/>  
  <xs:element name="recordType" type="ref_RecordType"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
   C.5.2.7  Bound template type 
   ขอบเขตประเภทแมแบบคือประเภทพารามิเตอรที่ยึดกับคาอารกิวเมนต 
แทจริง ISO/TS 19103 ไดกําหนดประเภทแมแบบที่แตกตางกันไว 5 แบบ ไดแก Set, Bag, 
Sequence, CircularSequence และ Dictionary โดย 4 แบบแรกจะนํามาเปน 1 พารามิเตอรแตวา 
Dictionary ใชเปน 2 พารามิเตอร ประเภทเหลานี้มักจะเปนขอจํากัดในการประกาศลักษณะเฉพาะ
เมื่อพิจารณา "attributeTypes" ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ ของ RecordType ที่มีการกําหนดดังภาพที่ ข-
C.11 
   -   ขอบเขตประเภทแมแบบจะตองถูกแปลงตามการนิยามประเภทที่
ซับซอนที่สนับสนุน template type การประกาศประเภทจะตองมีการกําหนดชื่อ ซ่ึงชื่อจะตองเปน
ประโยคจากการผสมคํา โดยชื่อแมแบบกับชื่ออารกิวเมนต จะแยกจากกันโดยอักขระขีดลาง "_" 
สวนนอยกวาจะใช  "<"  คอมมา "," และมากกวา ">" อักขระเหลานี้จะไมถูกกําหนดในชื่อ  
   - สวนขอจํากัดของ template types Set, Bag, Sequence, 
CircularSequence จะตองมีการแปลงจากการนิยามประเภทที่ซับซอนซึ่งประกอบไปดวยประโยคที่
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มีการเรียงลําดับของ multiplicity ที่ไมมีขอจํากัดที่จัดเก็บชื่อของอิลิเมนทหนึ่งและประเภทที่เปนไป
ตามประเภทพารามิเตอรแบบเดี่ยว หากประเภทพารามิเตอรเปนประเภทแบบพื้นฐานมากกวาเปน
แบบการนิยามประเภทอยางงายอาจจะใชเครื่องมือชวยสรางรายการของ XML Schema 
   -  ขอจํากัดของประเภทแมแบบของพจนานุกรมจะตองทําการแปลงตาม
การนิยามประเภทที่ซับซอนซึ่งประกอบไปดวยประโยคที่มีการเรียงลําดับของ multiplicity ที่ไมมี
ขอจํากัดซึ่งมีการกําหนดชื่อไว 2 อิลิเมนทและประเภทจะเปนไปตาม 2 พารามิเตอร 
   ตัวอยาง ประเภทขอมูล ของตําแหนงโดยตรงมีการระบุไวใน ISO 19107 
ดังแสดงในภาพที่ ข-C.12 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.12) 

ภาพที่ ข-C.12  ตัวอยางของขอจํากัดประเภทแมแบบ 
 
   ลําดับ <Number> มีการกําหนดขอจํากัดประเภทแมแบบและเปนไปตาม
กฎการทําแผนที่โดยทั่วไปดังนี้ 
<xs:complexType name="Sequence_Number_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:element name="Number" type="Number"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
  

ตั้งแตประเภทอารกิวเมนต เปนประเภทพื้นฐานที่อาจจะถูกแปลงดังตอไปนี้ 
<xs:simpleType name="Sequence_Number_">  
 <xs:list itemType="Number"/>  
</xs:simpleType>  
   ตัวอยางที่ 2  ขอจํากัดประเภทแมแบบที่ถูกกําหนดในภาพที่ ข-C.11 มีการ
ดัดแปลงดังตอไปนี้ 
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_Any_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
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  <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="Any" type="xs:anyType"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Dictionary_AttributeName_TypeName_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:element name="AttributeName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="TypeName" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
   C.5.2.8  Inheritance 
    C.5.2.8.1  เนื้อหาท่ัวไป 
    การสืบทอดใน UML เปนการอนุญาตให subtype สืบทอด
ลักษณะเฉพาะของ supertypes และความสัมพันธการสืบทอดประเภทแบบเดี่ยวสามารถสืบทอดได
จาก single supertype  แตการสืบทอดแบบหลากหลายสามารถสืบทอดไดจากมากกวา 1 ประเภท 
ซ่ึง UML ไดอนุญาตใหใชงานการสืบทอดไดทั้งแบบเดี่ยวและหลากหลายเคาราง XMLจะ
สนับสนุนเพียงการสืบทอดแบบเดี่ยว แตอยางไรก็ตามการจําลองแบบหลากหลายก็เปลี่ยนแปลงได 
    การสืบทอดจะตองมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  โดย XML Schema extension หรือการจัดการดวยเครื่องที่เรียก
การสืบทอดแบบเดี่ยว (C.5.2.8.2) หรือ 
    -  โดยการคัดลอกลักษณะเฉพาะและความสัมพันธจาก 
supertypes ไปยังประเภทเปาหมายที่มีการคัดลอกลงไป (C.5.2.8.3) 
    ในกรณีของการสืบทอดแบบหลากหลายลักษณะเฉพาะและ
ความสัมพันธจะตองถูกคัดลอกไปยังประเภทเปาหมาย 
    C.5.2.8.2  การสืบทอดแบบเดี่ยว 
    กฎโดยทั่วไปจะตองใช extension ของเคาราง XMLสําหรับ
ประเภทที่ซับซอน แตถาลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธที่เปนการกําหนดขอจํากัดใหมดาน
โปรแกรมจะตองถูกใช 
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    ตัวอยาง  ภาพที่ ข-C.13  แสดง supertype S1 และ S3 ซ่ึง S1 เปน
คลาสนามธรรม สวน S4 และ S5 เปน subtypes ของ S2  หมายเหตุ S5 กําหนด "attr1" ใหมและเรา
ก็จําเปนที่จะตองใชขอจํากัดดานโปรแกรมดวย 

 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.13) 

ภาพที่ ข-C.13  ตัวอยางของการสืบทอดแบบเดี่ยว 
 
<xs:complexType name=”S1” abstract=”true”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="IM_Object">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S2”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S1">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrA" type="Real"/>  
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   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S3”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S1">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrB" type="Boolean"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S4”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:extension base="S2">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attrX" type="CharacterString"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”S5”>  
 <xs:complexContent>  
  <xs:restriction base="S2">  
   <xs:sequence>  
    <xs:element name=”attr1" type="Integer" minOccurs="2" maxOccurs="8"/>  
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    <xs:element name="attrA" type="Real"/>  
   </xs:sequence>  
  </xs:restricton>  
 </xs:complexContent>  
</xs:complexType>  
    C.5.2.8.3  การสืบทอดแบบหลากหลาย 
    ขั้นตอนในการคัดลอก attributes/associations เร่ิมจาก supertype 
ดานซายและคัดลอกลักษณะเฉพาะและความสัมพันธตอไปยัง supertype ดานขวาจนครบ attributes 
ของ subtype จะถูกเพิ่มในทายสุด หากเกิดปญหาความไมตรงกันขึ้นของ supertype หรือ subtype 
ใหระบุลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธ ใหเหมือนชื่อตามที่มีการคัดลอก ในกรณีที่ช่ือขัดแยงกัน 
ลักษณะเฉพาะหรือความสัมพันธตัวหลังจะตองมีการลําดับความสําคัญและแทนที่ที่มีการคัดลอก
กอนหนา 
    ตัวอยาง  ภาพที่ ข-C.14 การกําหนดประเภทไว 4 ประเภท ไดแก 
T1, T2, T3 และ T4 ซ่ึง T4 เปน subtype ของ T1, T2 และ T3 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.14) 
ภาพที่ ข-C.14  ตัวอยางการสืบทอดแบบหลายทาง 

 
<xs:complexType name=”T1”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="S3"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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<xs:complexType name=”T2”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrY" type="Real"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”T3”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="Date"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name=”T4”>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”attrX" type="Date"/>  
  <xs:element name=”attrY" type="Integer"/>  
  <xs:element name=”attrZ" type="Character"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
    C.5.2.8.3  Substitation types 
    ใช supertype ตามประเภทลักษณะเฉพาะซึ่งหมายความวากรณี
ตัวอยางของลักษณะเฉพาะสามารถเปนของ subtypes หนึ่งที่สามารถสรางไดจริงที่ถูกกําหนดโดย
การสืบทอดแบบลําดับชั้นของ supertype โดยเคาราง XMLไมสนับสนุนประเภทแบบไดนามิก 
    วิธีจัดการทางเลือกอาจจะใช 
    a)  ทําการประกาศอิลิเมนทมาตรฐานกับประเภทที่สนับสนุนตอ 
supertype ในการแลกเปลี่ยนไฟล xsi: ประเภทลักษณะเฉพาะจะถูกใชเพื่อบงชี้ถึงประเภทที่ตองการ 
ดังตัวอยางที่ 1 
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    b)  กําหนดอิลิเมนททั้งหมดกับกลุม substitution ที่ตรงกับการสบื
ทอดแบบลําดับชั้นของ supertype ซ่ึงอิลิเมนททั้งหมดนี้จะตองถูกอางอิงภายในการประกาศอิลิ
เมนทดูในตัวอยางที่ 2 
    c)  กําหนดกลุมตัวเลือกสําหรับแตละ supertype ที่จัดเก็บตัวเลือก
ของการประกาศอิลิเมนทสําหรับแตละประเภทที่ทําใหเปนจริงไดในการสืบทอดแบบลําดับชั้นของ 
supertype กลุมตัวเลือกจะตองถูกอางอิงภายในการประกาศอิลิเมนทดูในตัวอยางที่ 3 
    หากเปนการคัดลอกของเครื่องจะถูกอธิบายใน C.5.2.8.3 ซ่ึงจะ
ใชเฉพาะขอ c) 
    ตัวอยาง 1 คลาส Ex2 เปนการกําหนดถึงลักษณะเฉพาะของ
ประเภท S1 ดูในภาพที่ ข-C.15 โดย S1 เปน supertype นามธรรมกับการสืบทอดแบบลําดับชั้นที่ถูก
ระบุในภาพที่ ข-C.13 ที่จัดการใน a) 

 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.15) 
ภาพที่ ข-C.15  ตัวอยางลักษณะเฉพาะของ supertype 

 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1" type="S1"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 ใช xsi:type ในไฟลที่แลกเปลี่ยน 
<Ex1>  
 <use1 xsi:type="S3">  
  <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1>  
  <attrB>true</attrB>  
 </use1>  
</Ex1>  
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ตัวอยาง 2  b)  จะใช substitution element ทั้งหมด 
<xs:element name="S1" type="S1" abstract="true"/>  
<xs:element name="S2" type="S2" substitutionGroup="S1"/>  
<xs:element name="S3" type="S3" substitutionGroup="S1"/>  
<xs:element name="S4" type="S4" substitutionGroup="S2"/>  
<xs:element name="S5" type="S5" substitutionGroup="S2"/>  
 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
     <xs:element ref="S1"/>  
    </xs:sequence>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<Ex1>  
 <use1>  
  <S3>  
   <attr1>42</attr1><attr1>43</attr1><attr1>44</attr1>  
   <attrB>true</attrB>  
  </S3>  
 </use1>  
</Ex1>  
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ตัวอยาง 3  c) ใชสําหรับกลุมตัวเลือก 
<xs:group name="S1">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="S2" type="S2"/>  
  <xs:element name="S3" type="S3"/>  
  <xs:element name="S4" type="S4"/>  
  <xs:element name="S5" type="S5"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
 
<xs:complexType name="Ex2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="use1">  
   <xs:complexType>  
    <xs:group ref="S1"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
    instance มาจากกรณีตัวอยางที่เหมือนกันในตัวอยางที่ 2 
ประโยชนจากการจัดการคือไมมีอิลิเมนททั้งหมด 
    C.5.2.10  <Abstract> หรือคลาสนามธรรม 
    คล าสนามธรรมอ าจจะไม ถู ก แสดงต ามก า รประก าศ 
complexType หากมีการคัดลอกลงในเครื่อง หากการสืบทอดแบบเดี่ยวถูกใชคลาสนามธรรมจะตอง
ถูกแปลงตามการนิยาม complexType ที่เปนไปตาม C.5.2.6 ที่มี attribute "abstract" กําหนดคาไว
เปนถูกตอง 
    C.5.2.11  <ExternalType> 
    คลาส stereotyped <<ExternalType>> จะตองถูกแปลงไปเปน
ประเภทแบบงายตามขอจํากัดใน XML Schema type ในทุกๆ URI หรือ NOTATION 
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ตัวอยาง 
<xs:simpleType name="Modis">  
 <xs:restriction base="xs:anyURI"/>  
</xs:simpleType>  
  C.5.3  การประกาศอิลิเมนทคุณสมบัติ 
   C.5.3.1  ลักษณะเฉพาะ 
   ลักษณะเฉพาะกําหนดถึงลักษณะเฉพาะของคลาสโดยคุณลักษณะจะถูก
แปลงตามการประกาศอิลิเมนทหรือการประกาศลักษณะเฉพาะในการประกาศประเภทที่ซับซอน
แกคลาสโดยการประกาศอิลิเมนทเปนกฎที่ตองทําหากลักษณะเฉพาะเปนประเภทพื้นฐานที่มี 
multiplicity เปน 0 หรือ 1 ที่มันอาจจะถูกแปลงเปนการประกาศลักษณะเฉพาะสวนลักษณะเฉพาะ
อ่ืนๆ ทั้งหมดจะตองถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท 
   กฎที่ตองทําคือการแปลงลักษณะเฉพาะทั้งหมดและลักษณะเฉพาะที่ไดมา 
   การประกาศลักษณะเฉพาะเปนการกําหนดชื่อใหกับลักษณะเฉพาะและ
ประเภทขอมูลพื้นฐาน คา multiplicity ของลักษณะเฉพาะจะตองเปนไปตามตารางที่ ข-C.4  เปน
การแสดงคา multiplicity ของการประกาศลักษณะเฉพาะในเคาราง XMLที่เปนตัวเลือก 
 
ตารางที่ ข-C.4  การแปลงคา multiplicity สําหรับลักษณะเฉพาะ 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table C.4) 
 
   การประกาศอิลิเมนทเปนการกําหนดชื่อและประเภทใหกับอิลิเมนทคา 
multiplicity จะตองเปนไปตามตารางที่ C.5  คาที่จะตองกําหนดมีการอธิบายในตารางและการ
ประกาศที่ไมจําเปน การเลือกคาทั้งคาที่เปนแบบคานอยสุดและคาต่ําที่สุดที่อาจจะมีให 
 
 
 

UML  Optional  Necessary attribute declaration 

1 (default)  false  optional="false"  

0..1  true (default)   
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ตารางที่ ข-C.5  การแปลงคา multiplicity สําหรับอิลิเมนทเนื้อหา 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Table C.5) 
 

ตัวอยาง ประเภทขอมูลตัวอยางที่ถูกประกาศใน UML ที่ประกอบดวย 3 
attributes ซ่ึงก็คือ "title", "number" และ "subExample" ดูไดตามภาพที่ C.16 ทั้ง attribute "title" 
และ "number" สามารถแปลงตามการประกาศ attributes แต "subExample" เปนประเภทที่ซับซอน
จะตองถูกแปลงตามการประกาศอิลิเมนท 

 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.16) 
ภาพที่ ข-C.16  ตัวอยาง attribute 

 
   การประกาศอลิิเมนทที่จะตองกําหนดเปนดังนี ้
<xs:complexType name=”Example” >  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="title" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="number" type="Integer" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

UML  minOccurs  maxOccurs  Necessary element declaration  

1 (default)  1 (default)  1 (default)   

0..1  0  1 (default)  minOccurs=”0”  

0..*  0  unbounded  minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

1..*  1 (default)  unbounded  maxOccurs=”unbounded”  

2..8  2  8  minOccurs=”2” maxOccurs=”8”  
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 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
"title" และ "number" ถูกแปลงตามกฎการประกาศ attribute   

<xs:complexType name=”Example” >  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="subExample" type="Example" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attribute name="title" type="CharacterString" optional="false"/>  
 <xs:attribute name="number" type="Integer"/>  
</xs:complexType>  
    

C.5.3.2  ความสัมพันธ 
   ความสัมพันธเปนการกําหนดความสัมพันธโดยทั่วไประหวาง 2 คลาสที่
คลาสหนึ่งๆ มีการเรียกคลาสตนกําเนิดและเรียกคลาสเปาหมายอ็อบเจกตตนกําเนิดจะจัดเก็บการ
อางอิงอ็อบเจกตเปาหมายและมีการอางอิงในทํานองกลับกันดวย 
   -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนคลาสตนกําเนิดจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธมีลูกศรและคลาสเปาหมายที่ถูกระบุดวยช่ือที่เปนไปตามกฎ ช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองเปนชื่อที่ถูกตองตามกฎที่จะระบุถึงคลาสเปาหมายและประเภทจะตองเปน 
IM_ObjectReference หรือประเภทที่ เปนพื้นฐานอยูบนหรือมีลักษณะเฉพาะที่กําหนด 
IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมี multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ ข-C.5 
   -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนคลาสเปาหมายจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธมีลูกศรและคลาสตนกําเนิดที่ถูกระบุดวยช่ือที่เปนไปตามกฎ ช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองเปนชื่อที่ถูกตองตามกฎที่จะระบุถึงคลาสตนกําเนิดและประเภทจะตองเปน 
IM_ObjectReference หรือประเภทที่ เปนพื้นฐานอยูบนหรือมีลักษณะเฉพาะที่กําหนด 
IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมี multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ ข-C.5 
   ตัวอยาง  ความสัมพันธระหวางคลาสA และคลาส B ถูกกําหนดดังภาพที่ 
ข-C.17  เปนเนื้อหาเกีย่วของเพียงแค B ที่มีการระบุช่ือที่เปนไปตามกฎ 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.17) 

ภาพที่ ข-C.17  ตัวอยาง association 
 
การประกาศของเคาราง XMLมีดังนี้ 
<xs:complexType name="A">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name=”theB” type=”ref_B” minOccurs=”0” 
maxOccurs=”unbounded”/>  
 </xs:sequence>>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="ref_B">  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
   C.5.3.3  Aggregation 
   aggregation เปนการระบุความสัมพันธแบบ weak whole-part ระหวาง 
aggregate (whole) และสวนที่เปนสวนประกอบอ็อบเจกตหลักถือเปนอ็อบเจกตแบบออนสามารถ
เปนสมาชิกของ aggregate หนึ่งหรือมากกวาได ณ เวลาหนึ่ง  และอ็อบเจกตที่เปนสวนประกอบ
อาจจะถูกแบงโดย aggregate object มากกวา 1 ได aggregate ถือเปนอ็อบเจกตโดยทั่วไปฉะนั้นจึง
สามารถที่จะเก็บการอางอิงไปยังสวนประกอบได แตในกรณีของอ็อบเจกตที่เปนเจาของอยาง
สมบูรณก็สามารถจัดเก็บสวนประกอบเฉพาะได 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุน aggregate class จะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทที่มีช่ือตั้งตามกฎการตั้งชื่อตามที่ระบุในสวนของของคลาสซึ่ง multiplicity ของอิลิ
เมนทจะตองเปนไปตามตารางที่ C.5  ประเภทของอิลิเมนทจะตองมีพื้นฐานอยูบน 
IM_ObjectReference และอาจจะเปนการบรรจุตั้ง 0 หรือ 1 ของประเภทที่สนับสนุนตอสวนของ 
คลาส 
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    -  ประเภทที่ ซับซอนที่สนับสนุนสวนของคลาสจะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทหากความสัมพันธเปนลูกศรและคลาสเปาหมายที่มีการตั้ง role name  โดยช่ือ
ของอิลิเมนทจะตองสนับสนุนตอการตั้งชื่อที่เปนไปตามกฎที่ระบุถึง aggregate class และประเภท
ของอิลิเมนทจะตองมีพื้นฐานอยูบน IM_ObjectReference การประกาศอิลิเมนทจะตองมีคา 
multiplicity ที่เปนไปตามตารางที่ C.5 
   ตัวอยาง  aggregation ระหวาง aggregate C และสวนของ D ที่ถูกระบุตาม
ภาพที่ C.18  ซ่ึง C ระบุ D ดดยมี role name คือ "theD" และ D ระบุ C ซ่ึงมี role name คือ "theC" 
 

 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.18) 

ภาพที่ ข-C.18  ตัวอยาง aggregation 
 
<xs:complexType name="C">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
     <xs:element name="D" type="D" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
     </xs:sequence>  
    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="D">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theC" type="IM_ObjectReference" minOccurs="1" 
maxOccurs="unbounded"/>  
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 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
   C.5.3.4  Composition 
   composition เปนการกําหนดความสัมพันธแบบ strong whole-part 
ระหวาง composite (whole) และสวนที่เปนสวนประกอบ อ็อบเจกตหลักถือเปนอ็อบเจกตแบบแข็ง
ในสวนประกอบสามารถเปนสมาชิกของ composite หนึ่งอยางแทจริง  และ composite จะตอง
จัดเก็บสวนประกอบเฉพาะได 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุนตอ composite class จะตองบรรจุการ
ประกาศอิลิเมนทที่มีช่ือตั้งตามกฎการตั้งชื่อที่ระบุสวนของคลาสและเปนประเภทที่สนับสนุนตอ
ประเภทของสวนของคลาสการประกาศอิลิเมนทจะตองทีคา multiplicity เปนไปตามตารางที่ C.5 
   -  ประเภทที่ซับซอนที่สนับสนุนตอสวนของคลาสจะตองไมมีการจัดเก็บ
การประกาศอิลิเมนท หากการตั้ง role name ไดมีการระบุ composite class ซ่ึงหมายความวาเปน
สวนที่มักจะบรรจุ composite class ไวภายใน 
   ตัวอยาง  เปน composition ระหวางคลาสE และ F ที่ถูกกําหนดดังภาพที่ 
C.19  ซ่ึง E ไดระบุ F โดยใชกฎการตั้งชื่อเปาหมาย 

 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.19) 

ภาพที่ ข-C.19  ตัวอยาง composition 
 
<xs:complexType name="E">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="theE" type="F" minOccurs="2" maxOccurs="8"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
 
 
  C.5.4  การประกาศอิลิเมนท 
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   C.5.4.1  โครงสรางเอกสาร 
   อิลิเมนท GI จะตองเปนอิลิเมนทหลักของไฟลแลกเปลี่ยน ซ่ึงมันไดบรรจุ
ไว 3 อิลิเมนทไดแก exchangeMetadata, dataset และ update ดูไดที่ภาพ ข-C.20 สวนอิลิเมนทชุด
ขอมูลและสวนปรับปรุงอาจจะมีการระบุช่ือตามการแลกเปลี่ยนที่ไมไดทํา 
   ลักษณะเฉพาะของอิลิเมนท GI ไดแก 
   -  version: CharacterString = "1.0" 
   -  timeStamp:  DateTime 
   -  exchangeMode [0..1]: Characterstring 
   version มีการกําหนดคาไวเปน "1.0"  ซ่ึงมันไดบงบอกถึงการยืนยันไฟล
แลกเปลี่ยนตาม version ของมาตรฐานสากล สวนที่เปน version แกไขตามมาตรฐานสากลจะมี
หมายเลขตัวอ่ืนที่จะถูกเชื่อมโยงกับมัน สวน  timeStamp บงบอกถึงวันและเวลาของขอมูลเมื่อถูก
เขารหัสเมื่อมีการแลกเปลี่ยนไฟลเกิดขึ้น สวน exchangeMode ใหผูใชกําหนดและคาอาจจะบงบอก
ถึงเนื้อหาหรือรูปแบบของการแลกเปลี่ยนไฟล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.20) 
ภาพที่ ข-C.20  โครงสรางเอกสาร 

    
การประกาศ GI element มีดังนี ้
<xs:element name="GI">  
 <xs:complexType>  
  <xs:sequence>  
   <xs:element name="exchangeMetadata" type="ExchangeMetadata" 
minOccurs="0"/>  
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   <xs:element name="dataset" type="Dataset" minOccurs="0"/>  
   <xs:element name="update" type="Update" minOccurs="0"/>  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="version" type="CharacterString" use="required" fixed="1.0"/>  
  <xs:attribute name="timeStamp" type="DateTime" use="required"/>  
  <xs:attribute name="exchangeMode" type="CharacterString"/>  
 </xs:complexType>  
</xs:element>  
   C.5.4.2 ชุดขอมูลและอ็อบเจกตอิลิเมนท 
   ชุดขอมูลจัดเก็บอิลิเมนทหนึ่งหรือมากกวาที่เปนการเขารหัสอ็อบเจกตจะ
ถูกเรียกวาอ็อบเจกตอิลิเมนทซ่ึงจะตองมีการประกาศดังนี้ 
   -  คํานิยามประเภทที่ซับซอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการระบุเอกลักษณคือ
ตัวที่ไดรับเลือกสําหรับการประกาศอ็อบเจกตอิลิเมนทบางตัวที่ไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากเปน 
อ็อบเจกตที่เปนอิสระและอาจจะไมถูกกําหนดไว 
   -  ช่ือของอิลิเมนทจะตองเปนไปตามชื่อประเภทหรืออาจจะเปนปายชื่อที่
ถูกกําหนดสําหรับประเภทนั้นอ็อบเจกตอิลิเมนทอาจจะถูกประกาศเปนอิลิเมนทภายนอกหรือ
ภายในซึ่งอิลิเมนทภายนอกจะถูกกําหนดใหเปนคาเริ่มตน 
   -  อิลิเมนทภายนอกทั้งหมดจะตองถูกจัดกลุมในกลุมทางเลือกซึ่งอาจจะ
เปนชื่ออ็อบเจกตโดยกลุมทางเลือกจะอางอิงถึงอิลิเมนทที่ถูกประกาศเปนอิลิเมนทภายนอกหรือ 
อ็อบเจกตอิลิเมนทที่มีการประกาศเปนแบบภายใน กลุมทางเลือกจะถูกใชตามกฎของอ็อบเจกตใน
ชุดขอมูล 
   ตัวอยาง  กลุมอ็อบเจกตเปนการกําหนดอ็อบเจกตอิลิเมนทของตัวอยางใน
ภาคผนวก C.5.2.8.3 ประเภทชุดขอมูลอางอิงตามการเรียงลําดับโดยไมจํากัดของกลุมอ็อบเจกต
(ภาพที่ ข-C.21) หมายความวาชุดขอมูลจะบรรจุเพียง 4 อิลิเมนทไดแก T1, T2, T3 และ T4 
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ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.21) 
ภาพที่ ข-C.21 การจัดเก็บอ็อบเจกตของชดุขอมูล 

 
<xs:complexType name="Dataset">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:group name="Object">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name=”T1” type=”T1”/>  
  <xs:element name=”T2” type=”T2”/>  
  <xs:element name=”T3” type=”T3"/>  
  <xs:element name=”T4” type=”T4"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
   C.5.4.3  การแลกเปล่ียน metadata 
   ประเภทของการแลกเปลี่ยนขอมูลอธิบายขอมูลถูกกําหนดในภาพที่ C.22 
ประเภท CI_Citation เปนการถูกนําเขาและนํามาใชใหมจาก ISO 19115 
   การแลกเปลี่ยนMetadata จะตองจัดเก็บขอมูลที่เปนการอธิบายชุดขอมูล
ในสวนของ "datasetCitation" attribute เปนการอธิบายถึงผูริเร่ิมชุดขอมูลและ "metadataCitation" 
ลักษณะเฉพาะอางถึง matadata ที่เกี่ยวของสําหรับชุดขอมูลสวน "applicationSchemaCitation" อาง
ถึงเคารางงานประยุกตที่ถูกใชและ "configFileCitation" เปนการอธิบายการเชื่อมตอกับไฟลที่ถูกใช 
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สวน "ancodingRule" composition เปนการอธิบายถึงกฎการเขารหัสที่ถูกใชเพื่อสรางชุดขอมูลหาก
ชุดขอมูลจัดเก็บ attributes ของรายการรหัสที่มันจะตองบงบอกวารายการรหัสไหนที่ถูกใชและที่ใช
งานได ซ่ึงแสดงโดย "codeLists" composition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.22) 

ภาพที่ ข-C.22  การแลกเปล่ียน metadata 
 
   กฎการเขารหัสจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎการเขารหัสที่ถูกประยุกตใช
เพื่อการสรางชุดขอมูลสวน "encodingRuleCitation" เปนการอธิบายกฎการเขารหัสที่ถูกใช สวน 
"toolName" เก็บชื่อของเครื่องมือบริการเขารหัสที่ถูกใชเพื่อสรางชุดขอมูลและ "toolVersion" บง
บอกถึงหมายเลขเวอรช่ันของมัน 
   CodeListExtraction เปนการระบุรายการรหัสโดย attribute "name" และ 
"source" ซ่ึงมันจะเปนตัวที่บงบอกเมื่อรหัสถูกใชสําหรับสวนของรายการรหัสที่เปน "extracted" 
และรหัสที่สามารถใชงานได สวน attribute "format" บงบอกหากลักษณะเฉพาะใชรหัสหรือคา
สวนของรายการรหัส ซ่ึงมันอาจจะมีการผสมรวมเปน 2 หรือใชทั้งรหัสและคา 
<xs:complexType name="ExchangeMetadata">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="datasetCitation" type="CI_Citation"/>  
  <xs:element name="metadataCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="applicationSchemaCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="configFileCitation" type="CI_Citation" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="encoding" type="EncodingRule"/>  
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 <xs:element name="codelist" type="CodeListExtraction" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  

 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="EncodingRule">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="ruleCitation" type="CI_Citation"/>  
  <xs:element name="toolName" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="toolVersion" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="CodeListExtraction">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="name" type="CharacterString"/>  
  <xs:element name="source" type="URI"/>  
  <xs:element name="timeStamp" type="DateTime"/>  
  <xs:element name="format" type="CodeListValueFormat"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:simpleType name="CodeListValueFormat">  
 <xs:restriction base="CharacterString">  
  <xs:enumeration value="code"/>  
  <xs:enumeration value="value"/>  
  <xs:enumeration value="mix"/>  
 </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
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C.5.4.4  Update 
   การปรับปรุงแบบเดิมประกอบดวย 3 สวนดังภาพที่ ข-C.23 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.23) 

ภาพที่ ข-C.23  การปรับปรงุแบบเดิม 
 
<xs:complexType name="Add">  
 <xs:sequence>  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Modify">  
 <xs:sequence>  
  <xs:group ref="Object"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Delete">  
 <xs:attribute name="uuidref" type="CharacterString" use="required"/>  
</xs:complexType>  
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<xs:group name="UpdatePrimitive">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="add" type="Add"/>  
  <xs:element name="modify" type="Modify"/>  
  <xs:element name="delete" type="Delete"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
 
<xs:complexType name="Update">  
 <xs:choice maxOccurs="unbounded">  
  <xs:group ref="UpdatePrimitive"/>  
 </xs:choice>  
</xs:complexType>  
  C.5.5  Core types   
   C.5.5.1  Object identification 
   ประเภทวัตถุทั้งหมดจะตองไดมาจาก IM_Object type ที่สนับสนุนตอ 
IM_Object คลาสที่มีการกําหนดไวในแบบจําลองกรณีตัวอยางซึ่งไดมีการกําหนดไว 2 attributes ที่
จะตองถูกใชในการระบุอ็อบเจกตสวน attribute "id" จะตองไมมีคาที่ซํ้ากันภายในเอกสาร XML
และจะตองเปนไปตาม XML "ID"ประเภทขอมูล semantics ในสวนของ attribute "uuid" อาจจะ
ตองถูกใชเพื่อเตรียมการสําหรับตัวระบุที่ไมซํ้าแบบสากลจากทั้งหมดที่ถูกกําหนดในเคารางงาน
ประยุกต 
<xs:attributeGroup name="IM_ObjectIdentification">  
 <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/>  
 <xs:attribute name="uuid" type="xs:string"/>  
</xs:attributeGroup>  
 
<complexType name=”IM_Object”>  
 <attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</complexType>  
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   C.5.5.2  Object reference  
   IM_ObjectReference type เปนการกําหนดรายการของ 3 attributes ที่
จะตองถูกใชเพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกตโดย attribute "idref" จะตองถูกใชเพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกต
ที่ถูกแสดงแทนดวย XML element ภายในชุดขอมูลเดียวกัน สวน attribute "uuidref" จะตองถูกใช
เพื่ออางอิงไปยังอ็อบเจกตภายในทั้งหมดของขอบเขตงานประยุกตช่ือ server อาจจะตองถูกใชเพื่อ
แกไขคา "uuid" สวน attribute "uuref" จะตองถูกใชเพื่ออางอิงอ็อบเจกตที่อยูในตําแหนงชุดขอมูล
อ่ืนๆ โดยการใชไวยากรณของ uniform resource identifier (URI) ที่ถูกกําหนดโดย [5] 
   กรณีตัวอยางของประเภท IM_ObjectReference จะตองมีคาเพียงคาเดียว
สําหรับ 3 attributes ที่แสดง 
<xs:attributeGroup name="IM_ObjectReference">  
 <xs:attribute name="idref" type="xs:IDREF"/>  
 <xs:attribute name="uuidref" type="xs:string"/>  
 <xs:attribute name="uriref" type="URI"/>  
</xs:attributeGroup>  
 
xs:complexType name="IM_ObjectReference">  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
</xs:complexType>  
   ตัวอยางที่ 1  อ็อบเจกตอิลิเมนท e เปนคาที่เปนไปตาม attributes "id" และ 
"uuid" 
    <e id="i05" uuid="dce:F6A120B3"> … </e>  
   ตัวอยางที่ 2 อิลิเมนท l สามารถอางไปยัง e โดยใช attribute "idref" 
    <l idref="i05"/>  
   ตัวอยางที่ 3  และสามารถอางไปยัง e โดยใช attribute "uuidref" 
    <l uuidref="dce:F6A120B3"/>  
   ตัวอยางที่ 4  หรือสามารถอางไปยัง e โดยใชการอางอิงแบบการเชื่องโยง
ไปยังเอกสาร XML ภายนอกพรอมกับการระบุสวนประกอบ XPointer ซ่ึงก็คือ "|i05" ที่ยอจาก 
"|id(i05)" 
    <l uriref="http://www.example.org/data.xml|i05"/>  
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  C.5.6  โครงสรางรูปแบบภาษา  
  โครงสรางรูปแบบภาษาประกอบดวย 2 สวนในการทํางาน 
  -  สวนแรกคือการใชลักษณะเฉพาะที่ถูกจอง "xml:lang" ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่
จะตองมีการประกาศอิลิเมนทที่ตองการตามรูปแบบภาษา โครงสราง "xml:lang" บงบอกถึง 
ลักษณะเฉพาะและเนื้อหาของอิลิเมนทที่จะตองมีในสวนของภาษา 
  -  สวนที่สองเปนการใชโครงสรางรูปแบบภาษาของ ISO/IEC 10646 plane 14 
หากมีมากกวา 1 ภาษาที่ถูกใชในขอความที่เปนตัวอักษรตามโครงสราง ISO/IEC 10646 plane 14 ที่
จะตองใช 
  ตัวอยาง  ประเภทที่ซับซอนเหลานี้เปนชื่อของ CharacterStringWithLanguageTag 
ที่ถูกกําหนด หมายเหตุที่เปน xml:namespace ที่จําเปนจะตองกําหนด 
<xs:complexType name="CharacterStringWithLanugageTag">  
 <xs:simpleContent>  
  <xs:extension base="xs:string">  
   <xs:attribute ref="xml:lang"/>  
  </xs:extension>  
 </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>  
  C.5.7  ตัวเลือกการเขารหัส  
  จํานวนตัวเลือกที่เคยมีการอธิบายไวในกฎการแปลงเคาราง จะตองเปนเอกสาร
และรายการขอและการอธิบายถึงการเก็บตัวเลือกในโครงรางภายนอกของไฟล 
  -  หลักการตั้งชื่อที่กําหนดใหเปนคาเริ่มตนเปนการใชตามชื่อเคารางงานประยุกต
เมื่อมีการประกาศชื่ออิลิเมนทใน XSD กฎสําหรับการกําหนดคลาสลักษณะเฉพาะและกฎการ
เขารหัสใน UML มีการกําหนดไวใน ISO/TS 19103 หลักการตั้งชื่อใหแตกตางใหใชตามการ
กําหนดคาทางเลือกชื่ออิลิเมนท 
  - อ็อบเจกตที่เปนอิสระ คาเริ่มตนเปนคาที่มีการประกาศไวในคลาสทั้งหมดแตไม
มีตนแบบหรือ < > ที่เปนอ็อบเจกตอิลิเมนทที่อาจจะถูกยกเลิกโดยการกําหนดอ็อบเจกตที่เปนอิสระ
หรือไมเปนอิสระ 
  - เคาราง XMLสืบทอดโครงสรางหรือคัดลอก หากมีการสืบทอดแบบเดี่ยวก็จะใช
เคาราง XML สืบทอดที่อาจจะถูกใช หากเปนการคัดลอกโครงสรางลงไปจะตองใชโครงสรางที่ถูก
ใชจะตองอธิบาย 
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  -  โครงสรางการแทนที่ โครงรางภายนอกของไฟลจะตองบงบอกถึงรูปแบบถึง
โครงสรางการแทนที่ที่จะถูกใช 
  -  การยกเวนกฎ หากบางคลาสถูกแปลงที่แตกตางมากกวากฎโดยทั่วไปจะตองทํา
การอธิบาย 
  โครงรางภายนอกของไฟลถูกเก็บในเอกสาร XML กับอิลิเมนทของแตละคลาส
โครงรางภายนอกของไฟลจะถูกใชเพื่อระบุการเขารหัสที่แทจริงของคลาสที่แตกตางและคุณสมบัติ
ที่จะเกิดขึ้น โครงรางภายนอกของไฟลตองจัดหาโครงสรางชื่ออิลิเมนทเร่ิมตนอิลิเมนทบนสุดของ
โครงสรางภายนอกไดถูกอธิบายไวในภาพที่ ข-C.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.24) 
ภาพที่ ข-C.24  โครงสรางภายนอกของไฟล:อิลิเมนทบนสุด 

 
  cfg element เปนการแสดงจํานวนของการนิยามอิลิเมนทซ่ึงมีลักษณะเฉพาะที่
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับเคารางชื่อ โครงรางภายนอกการแทนที่ที่ถูกใชหากเกิดการสืบทอดและ 
time stamp ของไฟล (เมื่อไฟลถูกสราง) การนิยามอิลิเมนทมีเนื้อหาดังนี้ 
  -  basicType: แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > 
  -  codelist:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > 
  -  enumeration:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > 
  -  objectType:  แสดงประเภทอ็อบเจกต (คลาสที่ไมมีตนแบบหรือ stereotyped ใน 
< >) มันจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามเคารางงานประยุกตclass และรายการของคุณสมบัติที่
สนับสนุนตอคลาสเคารางงานประยุกตของลักษณะเฉพาะและความสัมพันธสวนลักษณะเฉพาะที่
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เปนอิสระจะระบุหากอ็อบเจกตสามารถเปนอ็อบเจกตอิสระและในการประกาศจะตองแยกอิลิเมนท
สวนลักษณะเฉพาะที่บรรจุ XML name สําหรับอิลิเมนทและประเภทและคากําหนดเริ่มตนที่เปนชื่อ
คลาสของมัน 
  -  dataType:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > ซ่ึงจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตาม
คลาสเคารางงานประยุกตและรายการคุณสมบัติ 
  -  union:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > ซ่ึงจะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามคลาส
เคารางงานประยุกตและรายการคุณสมบัติ 
  -  list:  แสดงถึงขอบเขต template type ของ Set, Sequence, Bag หรือ 
CircularSequence type 
  -  dictionary: แสดงถึงขอบเขต template type ของ Dictionary type 
  -  externalType:  แสดงถึงคลาสstereotyped ใน < > 
  -  substitutionGroup: แสดงถึงการแทนที่กลุม supertype พรอมกับ instantiable 
subtypes ที่ทําใหเปนจริง 
  โครงสรางของประเภทคือ supertype นามธรรมของ objectType, dataType และ 
union และไดถูกอธิบายไวในภาพที่ ข-C.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.25) 
ภาพที่ ข-C.25 โครงรางภายนอกของไฟล: โครงสรางของประเภท 

 
  อิลิเมนทคุณสมบัติแสดงแทน attribute และ association ของคลาสซึ่งจะตองมีช่ือ
ที่เหมือนกับ attribute ที่สนับสนุนในเคารางงานประยุกตหรือช่ือที่ตั้งตามกฎของความสัมพันธ 
สวน attribute multiplicity จะตองบรรจุ multiplicity ของ attribute สวน attribute ตัวแทนสามารถมี
ได 3 คาไดแก "value" หมายถึงกรณีตัวอยางจะตองไดมาจาก value domain ของประเภทที่ใหไวใน 
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dts attribute สวน "reference" หมายถึงกรณีตัวอยางของ attribute จะตองอางอิงไปยังอ็อบเจกตโดย
ใหตัวระบุตามคา และ "both" หมายถึงความสามารถอางอิงหรือเปนคา สวน dts attribute จะตอง
บรรจุช่ือของประเภทที่สนับสนุนตอประเภทขอมูลเปาหมายในเคารางงานประยุกตหาก rep = 
"reference" เมื่อประเภทขอมูลใน dts จะตองเปนโครงสรางประเภทที่เปนเอกลักษณ 
  ประเภทพื้นฐานไดถูกอธิบายไวในภาพที่ C.26 และ codelists, enumerations และ
ประเภทภายนอกไดมีการขยายความในภาพที่ ข-C.27 
 

 
ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.26) 

ภาพที่ ข-C.26 โครงรางภายนอกของไฟล: ขอบเขตประเภทแมแบบ 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  เอกสาร ISO 19118 rev (Figure C.27) 
ภาพที่ ข-C.27 โครงรางภายนอกของไฟล: codelists, enumerations และ externalType 

 
  C.5.8  ตัวอยาง: โครงรางภายนอกของไฟลและ XSD 
   C.5.8.1  บทนํา 
   หัวขอยอยที่ C.5.8.2 และ C.5.8.3 แสดงถึงโครงรางภายนอกของไฟลและ
ไฟล XSD ขอจํากัดสําหรับตวัอยางเคารางงานประยกุตที่ใหในภาคผนวก C.3.3 
   C.5.8.2  โครงรางภายนอกของไฟล 
   โครงรางภายนอกของไฟลที่เปนไปตามเคารางในภาพที่ ข-C.24 
<?xml version="1.0" ?>  
<!DOCTYPE cfg SYSTEM "cfg.dtd">  
<cfg schemaName="Ex" inheritance="false" substitution="substitutionGroup" timeStamp="2001-
05-31T15:13">  
<objectType id="i1" name="C0" independent="true" tag="C0">  
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 <property id="i2" name="a1" multiplicity="0..1" rep="value" dts="Real" attribute="false" 
tag="a1"/>  
 <property id="i3" name="a2" multiplicity="0..*" rep="value" dts="CharacterString" 
attribute="false" tag="a2"/>  
 <property id="i4" name="a3" rep="value" dts="Dictionary_Integer_CharacterString_" 
attribute="false" tag="a3"/>  
 <property id="i5" name="role1" multiplicity="1..*" rep="reference" dts="C1" 
attribute="false" tag="role1"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i7" name="C1" independent="true" tag="C1">  
 <property id="i8" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" tag="a1"/>  
 <property id="i9" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" attribute="false" 
tag="main"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i10" name="C2" independent="true" tag="C2">  
 <property id="i11" name="no_items" rep="value" dts="Integer" attribute="false" 
tag="no_items"/>  
 <property id="i12" name="pos" rep="value" dts="Point" attribute="false" tag="pos"/>  
 <property id="i13" name="part" multiplicity="0..*" rep="value" dts="C3" attribute="false" 
tag="part"/>  
</objectType>  
 
<objectType id="i14" name="C3" independent="true" tag="C3">  
 <property id="i15" name="a1" rep="value" dts="Integer" attribute="false" tag="a1"/>  
 <property id="i16" name="main" multiplicity="1" rep="reference" dts="C0" 
attribute="false" tag="main"/>  
 <property id="i17" name="a2" rep="value" dts="Date" attribute="false" tag="a2"/>  
</objectType>  
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<objectType id="i18" name="Point" independent="true" tag="Point">  
 <property id="i19" name="position" rep="value" dts="DirectPosition" attribute="false" 
tag="position"/>  
</objectType>  
 
<basicType id="i20" name="DirectPosition" base="CharacterString"/>  
 
<dictionary id="i21" name="Dictionary_Integer_CharacterString_">  
 <argumentType name="Integer"/>  
 <argumentType name="CharacterString"/>  
</dictionary>  
 
<substitutionGroup id="i22" name="C1">  
 <type name="C1"/><type name="C3"/>  
</substitutionGroup>  
</cfg>  
 
   C.5.8.1  XSD 
   ส่ิงแรกคือเราจะตองมีคือไฟล Ex.xsd 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
 
<!--PART 1 - Objects with identity-->  
 <xs:group name="Object">  
  <xs:choice>  
   <xs:element name="C0" type="C0"/>  
    <xs:element name="C1" type="C1"/>  
    <xs:element name="C2" type="C2"/>  
    <xs:element name="C3" type="C3"/>  
    <xs:element name="Point" type="Point"/>  
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  </xs:choice>  
 </xs:group>  
<!--PART 2 - Type declarations-->  
<xs:complexType name="C0">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Real" minOccurs="0"/>  
  <xs:element name="a2" type="CharacterString" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>  
  <xs:element name="a3" type="Dictionary_Integer_CharacterString_"/>  
  <xs:element name="role1" type="ref_C1" maxOccurs="unbounded"/>  
  <xs:element name="theC2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
   <xs:complexType>  
    <xs:sequence minOccurs="0">  
     <xs:element name="C2" type="C2"/>  
    </xs:sequence>  
    <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
   </xs:complexType>  
  </xs:element>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="C1">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Integer"/>  
  <xs:element name="main" type="ref_C0"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
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xs:complexType name="C2">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="no_items" type="Integer"/>  
  <xs:element name="pos" type="Point"/>  
  <xs:element name="part" type="C3" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="C3">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="a1" type="Integer"/>  
  <xs:element name="main" type="ref_C0"/>  
  <xs:element name="a2" type="Date"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:complexType name="Point">  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="position" type="DirectPosition"/>  
 </xs:sequence>  
 <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/>  
</xs:complexType>  
 
<xs:simpleType name="DirectPosition">  
 <xs:restriction base="CharacterString"/>  
</xs:simpleType>  
<xs:complexType name="Dictionary_Integer_CharacterString_">  
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">  
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   <xs:element name="Integer" type="Integer"/>  
   <xs:element name="CharacterString" type="CharacterString"/>  
 </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
 
<xs:group name="C1">  
 <xs:choice>  
  <xs:element name="C1" type="C1"/>  
  <xs:element name="C3" type="C3"/>  
 </xs:choice>  
</xs:group>  
<!--PART 3 - Object Reference types-->  
 <xs:complexType name="ref_C1">  
  <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
 </xs:complexType>  
 <xs:complexType name="ref_C0">  
  <xs:attributeGroup ref="IM_ObjectReference"/>  
 </xs:complexType>  
</xs:schema>  
เมื่อเรามี application schema: Ex_AS.xsd ที่เชื่อมโยงกับไฟลืทั้งฟมดเขาดวยกัน  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema  
 targetNamespace="Ex"  
 xmlns="Ex"  
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 version="1.0">  
 
 <xsd:include schemaLocation="19103.xsd"/>  
 <xsd:include schemaLocation="19115.xsd"/>  
 <xsd:include schemaLocation="Ex.xsd"/>  
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 <xsd:include schemaLocation="19118.xsd"/>  
</xsd:schema>  

C.6   conversion rules  instance 
  C.6.1  โครงสรางเอกสาร XML 
  หัวขอนี้เปนการอธิบายถึงกรณีตัวอยางกฎการแปลงที่ไดอธิบายถึงวิธีการแปลง 
อ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางที่สนับสนุนตอ XML อิลิเมนทผลลัพธของกรณีตัวอยางคือ
เอกสาร XML ที่ถูกตอง ซ่ึงในไฟลจะตองประกอบดวย 
  -  XML ที่เปนการแนะนําวิธีการและการประกาศการเขารหัสที่เปนทางเลือก ที่
เปนตัวอยาง 
  -  อิลิเมนทหลักที่อางอิงถึง namespace ที่สนับสนุนตอไฟล XSD 
  -  อิลิเมนทที่สนับสนุนการประกาศในไฟล XSD 
  แนวคิดทั่วไปคืออ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางถูกแปลงเปนอิลิเมนทใน
ไฟล XML ที่เปนไปตามการประกาศในไฟล XSD 
  ตัวอยาง เอกสาร XMLจะตองมีโครงสรางอยางเปนแบบฉบับ ซ่ึงในไฟล Ex.xsd 
ไมไดระบุถึง namespace เปาหมาย 
<?xml version="1.0"?>  
<GI version="1.0"  
  timeStamp="2001-06-07T23:59"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Ex.xsd">  
 <exchangeMetadata> ... </exchangeMetadata>  
 <dataset>  
  <objectElement id="o1"> … </objectElement>  
   ...  
  ...  
 </dataset>  
 <update>  
  <add> … </add>  
  <modify> … </modify>  
  <delete uuid="dcd:FD3243"/>  
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 </update>  
</GI>  
  C.6.2  Object 
  อ็อบเจกตในแบบจําลองกรณีตัวอยางจะตองถูกแปลงไปเปนอ็อบเจกตอิลิเมนทที่
สนับสนุนตอการประกาศคลาสและอิลิเมนทเนื้อหาของอิลิเมนทจะตองเปนเนื้อหาอิลิเมนทของมัน 
สวนอ็อบเจกตที่เปนอิสระจะตองมีการกําหนดคา id ใหกับ attribute 
  วิธีการทั่วไปในการเขารหัสของแตละอ็อบเจกตตามอิลิเมนทและคุณสมบัติที่
อนุญาตของอ็อบเจกตเปนการเขารหัสตามเนื้อหาอิลิเมนทของอ็อบเจกตซ่ึงอิลิเมนทจะตองมีช่ือที่
เหมือนกันตามหลักการตามชื่อคลาสและเนื้อหาอิลิเมนทที่จะตองมีช่ือที่เหมือนกันตามคุณสมบัติ 
  C.6.3  Character coding 
  ไฟล XSD และ XML documents จะตองทําการเขารหัสอักขระตามเคารางที่ระบุ
ตามมาตรฐานสากล XML จะสนับสนุนการเขารหัสอักขระตามเคารางที่ถูกตองตาม "UTF-8", 
"UTF-16", "ISO/IEC-10646-UCS-2" และ "ISO/IEC-10646-UCS-4" การเขารหัสอักขระจะตองถูก
กําหนดอยูในสถานะของวิธีการแรกของไฟล XML หากไมมีการเขารหัสก็จะใหเปนไปตามการ
กําหนดคาเริ่มตนในแบบ "UTF-8" หรือ "UTF-16" 
  ตัวอยาง  <?xml version="1.0" encoding="ISO-10646-UCS-2" ?>  
  C.6.4  ตัวอยาง:  XML encoding 
  ตัวอยางดานลางคือการเขารหัส XML ที่ถูกกําหนดโดยเคารางงานประยุกตและ
แบบจําลองกรณีตัวอยางตามภาคผนวก C.3.3 และเคารางภายนอกของไฟลและไฟล XSD ในภาคผนวก 
C.5.8 ซ่ึงไฟล XSD จะสนับสนุนตอเคารางงานประยุกตที่กําหนด namespace เปาหมายเรียก "Ex" 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 <ex:GI  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:ex="Ex"  
  xsi:schemaLocation="Ex Ex_AS.xsd"  
  timeStamp="1999-05-31T13:20-05:00"  
  version="1.0">  
 <dataset>  
  <C0 id="o1">  
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   <a1>2.14</a1>  
   <a2>A</a2><a2>list</a2><a2>of</a2><a2>strings</a2>  
   <a3><Integer>1</Integer><CharacterString>one</CharacterString>  
               <Integer>2</Integer><CharacterString>two</CharacterString>  
               <Integer>3</Integer><CharacterString>three</CharacterString>  
   </a3>  
   <role1 idref="o8"/><role1 idref="o5"/>  
  </C0>  
  <C0 id="o2">  
   <a2>a</a2><a2>b</a2><a2>c</a2>  
   <a3>  
          <Integer>1024</Integer><CharacterString>1KB</CharacterString>  
         <Integer>2048</Integer><CharacterString>2KB</CharacterString>  
  </a3>  
  <role1 idref="o3"/><role1 idref="o6"/><role1 idref="o7"/>  
 </C0>  
 <C1 id="o3">  
  <a1>255</a1>  
 <main idref="o2"/>  
 </C1>  
 <C1 id="o8">  
  <a1>255</a1>  
  <main idref="o1"/>  
 </C1>  
 <C2 id="o4">  
  <no_items>1</no_items>  
  <pos id="p">  
   <position>235553 3553234 32</position>  
  </pos>  
  <part id="o7">  
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   <a1>20</a1>  
   <main idref="o2"/>  
   <a2>2000-02-25</a2>  
  </part>  
 </C2>  
 <C3 id="o5">  
  <a1>20</a1>  
  <main idref="o1"/>  
  <a2>2000-02-21</a2>  
 </C3>  
 <C3 id="o6">  
  <a1>30</a1>  
  <main idref="o2"/>  
  <a2>2000-12-31</a2>  
 </C3>  
</dataset>  
</ex:GI>  
 

C.7  ชุดทดสอบนามธรรม 
 การเขารหัสใหดําเนินการตามกฎการเขารหัสในภาคผนวกตามที่แสดงในชุดทดสอบ
นามธรรม นอกจากนั้นชุดทอสอบนามธรรมยังระบุอยูในภาคผนวก B 
 กฎการเขารหัสเปนการอธิบายความสามารถของ บริการเขารหัส 
 บริการเขารหัส ไดแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทพิเศษเปนบริการเขารหัสที่สนับสนุน
ตอเคารางงานประยุกตหนึ่งหรือมากกวา สวนประเภททั่วไปบริการเขารหัสจะสนับสนุนตอทุกๆ
เคารางงานประยุกตซ่ึงบริการเขารหัสจะตองสอคลองกับการสอดคลองกันในระดับที่ 1 และอาจจะ
สอดคลองรวมไปถึงการสอดคลองกันระดับที่ 2 ดวย 
 การสอดคลองกันระดับที่ 1 ไดถูกอธิบายไวอยางละเอียดในภาคผนวก B 
 บริการเขารหัสที่พบในการสอดคลองกันระดับที่ 1 ไดถูกอธิบายไวในภาคผนวก B ซ่ึงมีกฎ
การเขารหัสที่มีขอกําหนดทั้งหมดในภาคผนวก C.8 สวนบริการเขารหัสจะพบรายละเอียดการ
สอดคลองกันระดับที่ 2 ที่มีกฎการเขารหัสที่มีพื้นฐานอยูกฎการเขารหัสบน XML ตามที่มีการ
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อธิบายไวในภาคผนวก Cบริการเขารหัสที่พบในการสอดคลองกันระดับที่ 2 จะตองบอกถึง
ขอกําหนดที่ถูกอธิบายไวในภาคผนวก B และมีสวนเพิ่มเติมในภาคผนวก C.8 

C.8  ระดับท่ี 2  การสอดคลองกัน 
  C.8.1  Application schema 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถเชื่อมตอกับ
เคารางงานประยุกตหนึ่งหรือมากกวาที่เขียนใน UML และสามารถเขียนเปนเคาราง XML อยาง
ถูกตองตามภาคผนวก C 
  b)  วิธีทดสอบ: มีการระบุเคารางงานประยุกตที่จะใชทดสอบและกําหนดถึง
บริการเขารหัสหากมันสนับสนุนตอเคารางงานประยุกตซ่ึงเคาราง XML ที่กําหนดไวถูกสรางโดย
บริการเขารหัสและตรวจสอบถึงกฎการแปลงและเคาราง XML ที่ไดวาถูกตอง 
  c)  การอางอิง: ขอ 6, 7, 8, 9 และภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Capability test 
  C.8.2  Data structure 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถอานและ
เขียนเอกสาร XMLไดอยางถูกตองภายในมาตรฐานสากลสอดคลองกัน 
  b)  วิธีทดสอบ: ตรวจสอบขอมูลงานประยุกตอยางละเอียด จากการที่มันถูกแปลง
ไปเปนเคารางงานประยุกตที่ระบุโครงสรางขอมูล รวมทั้งแบบจําลองกรณีตัวอยางและกฎการแปลง
ที่ถูกใชงานในขณะนั้น การทําการตรวจสอบเอกสาร XML อยางละเอียดบางสวนและใชตัว
ประมวลผล XML ทั่วไปเพื่ออานเอกสาร XML ที่ได 
  c)  การอางอิง: ภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Basic test 
  C.8.3  Test data 
  a)  จุดประสงคของการทดสอบ: ตรวจสอบบริการเขารหัสวาสามารถอานและ
เขียนชุดขอมูลทดสอบที่เพิ่มเติมเคารางงานประยุกตซ่ึงเคารางงานประยุกตจะตองมีความสัมพันธ
กับชุดขอมูลนามธรรมและขอมูลทดสอบที่ประกอบไปดวยเอกสาร XML ที่ถูกตองที่ไดจากชุด
ขอมูลนามธรรม 
  b)  วิธีทดสอบ:แบบจําลองกรณีตัวอยางที่ใชงานบอยในชุดขอมูลนามธรรมและ
การสรางเอกสาร XML เปรียบเทียบเอกสารที่พบหากโครงสรางทางกายภาพเหมือนกับขอมูล
ทดสอบของเคารางงานประยุกตทําการอานขอมูลทดสอบและเปรียบเทียบกับผลลัพธแบบจําลอง
กรณีตัวอยางหากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทั้ง 2 อยางของขอมูลถือวาการทดสอบลมเหลว 
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ใหตรวจสอบขอมูลตัวอักษรวาหายไปหรือไมในการแปลง 
  c)  การอางอิง: ภาคผนวก C 
  d)  ประเภทการทดสอบ: Falsification  test 
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