


หัวขอที่ใชในการนําเสนอ

ความตองการของระบบ

สวนประกอบและการเขาใชงานระบบ

► สวนประกอบ

► การเขาใชงาน

► สิทธิในการใชงานระบบ

XML และการแลกเปลี่ยนขอมูล

► ขอมลู 45 กลุมเรือ่ง 

► ขอมูล 33 ตัวชี้วัด

► ขอมูลรหสัมาตรฐาน



หัวขอที่ใชในการนําเสนอ (ตอ)

 การจัดการและกําหนดเวลาของการทํางาน

► แสดงขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนขอมูลทันที

► แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาลวงหนาของการทํางาน

► แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาเปนรอบ

การ Export ขอมูล

►  ขอมูล 45 กลุมเรือ่ง 

►  ขอมูล 33 ตัวชี้วัด

► ขอมูลรหสัมาตรฐาน

การตั้งคาใหสามารถมองเห็นสถานะของการสงขอมูล



หัวขอที่ใชในการนําเสนอ (ตอ)

XML 

► XML คืออะไร 
► ประโยชนและการนําเอา XML ไปใชงาน 

XML Schema 

► XML Schema คืออะไร 
► ประโยชนและการนําเอา XML Schema ไปใชงาน 

Web Service

► Web Service คืออะไร 
► ประโยชนและการนําเอา Web Service ไปใชงาน 
► WSDL 



ความตองการของระบบ

Hardware  ► ซีพียู: Pentium III processor 

► หนวยความจาํ: 128 megabytes (MB)

► หนวยแสดงผล: Super VGA (1024 x 768) 

► หนาจอแสดงผล: higher-resolution, high colors

Software   ►  ระบบปฏิบัติการ: Windows 98, Windows Me, Windows 

NT® 4.0 with SP 6a and higher, Windows 2000, Windows XP

► เวบ็เบราเซอร: Microsoft Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไป

Network ► เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานตองเชื่อมตอกับระบบเครอืขาย Intranet 

ของกระทรวงมหาดไทย หรือ เชื่อมตอกับ Internet ได

► ความเร็วในการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางนอย 56 kbps



สวนประกอบและการเขาใชงานระบบ

สวนประกอบ

สวนประกอบของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐประกอบดวย

สวนหลักๆ 3 สวนคือ 

1. พื้นที่แสดงขอมูลของผูใช

2. พื้นที่แสดงเมนูรายการที่ผูใชสามารถเลือกได 

3. พื้นที่หลักในการแสดงผลของระบบ



สวนประกอบและการเขาใชงานระบบ (ตอ)

การเขาใชงาน 

การเขาใชบริการของระบบแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ผูใชจะตอง

ทําการ Login เขาสูระบบกอน โดยกรอกขอมูลชื่อผูใชระบบ 

(Username) และรหัสผาน (Password) 



สวนประกอบและการเขาใชงานระบบ (ตอ)

สิทธิในการใชงานระบบ

สิทธิในการใชงานระบบ เปนการแบงแยกสิทธิการเขาไปใชในตัว

โปรแกรม โดยเมนู GDX จะเปลี่ยนไปตามผูที่ได login เขาสูระบบ 



XML และการแลกเปลี่ยนขอมูล

การแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐนั้น เปนการโอนยายขอมูลจาก
สวนกลางไปยังจังหวัดตางๆ ซึ่งขึ้นอยูกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

นั้นวาสังกัดหนวยงานที่จังหวัดใด นอกจากนั้นรายการของหัว

เรื่องที่สามารถเลือกไดนั้นก็ขึ้นอยูกับหนวยงานที่สังกัดเชนกัน ซึ่ง

มีขอมูล 3 กลุมคือ 

►  ขอมูล 45 กลุมเรื่อง 

►  ขอมูล 33 ตัวชี้วดั

► ขอมูลรหัสมาตรฐาน



 การจัดการและกําหนดเวลาของการทํางาน

การแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐนั้น ผูใชระบบสามารถกําหนด

ประเภทของการทํางานเองได ซึ่งจะมีใหเลือกทั้งหมด 3 ประเภท

ดังตอไปนี้

► แสดงขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนขอมูลทันที

► แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาลวงหนาของการทํางาน

► แสดงขั้นตอนการกําหนดเวลาเปนรอบ



 การ Export ขอมูล

การ Export ขอมูล เปนการ Export ขอมูลเปน XML  ซึ่งมีขอมูล 3 

กลุมคือ 

► ขอมูล 45 กลุมเรื่อง 

►  ขอมูล 33 ตัวชี้วดั

► ขอมูลรหัสมาตรฐาน



 การตั้งคาใหสามารถมองเห็นสถานะของการสงขอมูล

การกาํหนดคาให Internet Explorer (IE 6) สามารถมองเห็น 
Progress Bar การทํางานของ GDX 



XML คอือะไร 

XML (Extensible Markup Language) เปนภาษาที่ใชสําหรับ

การเขียนเอกสาร markup (markup document) โดยที่เอกสาร 

markup นั้นมีการใช metadata (หรือ tags) เพื่อบอกหนาที่และ

ประเภทของขอมูลของสวนตางๆของเอกสารนั้นไดโดยชัดเจน 

การเพิ่ม metadata เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของ

เอกสารชัดเจนขึ้น  และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไป

โดยงายและไมจําเปนที่จะตองอาศัยมนุษยเพื่อตีความเอกสาร 



ประโยชนและการนําเอา XML ไปใชงาน

เราใชเทคโนโลยี XML ในการพัฒนามาตรฐานเพื่อการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเนื่องจาก XML เปนภาษาที่เหมาะกับการ

แลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจาก XML ไมได

ขึ้นอยูกับโปรแกรมประยุกตหรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ 

XML ทั้งยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุน เนื่องจากผูใชสามารถที่จะ

กําหนดและตั้งคา metadata ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะที่ตน

ตองการได และยังสามารถเพิ่มเติม metadata ไดในภายหลังโดย

ไมมีผลกระทบตอโปรแกรมที่มีอยูแลวดวย



ประโยชนและการนําเอา XML ไปใชงาน

XML ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูสรางเอกสารสามารถนําไปใช

งานในรูปแบบวิธีการที่งาย มีความชัดเจนและเปนเซตยอยของ 

SGML (Standard Generalized Markup Language) ซึ่งเปนภาษาที่

นิยมใชและไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน

บนเว็บ 



ตัวอยางเอกสาร XML

<ComputerBook>

<book>

<name>เวบ็เซอรวิส</name>

<price>10.00$</price>

</book>

<book>

<name>xml</name>

<price>10.00$</price>

</book>

</ComputerBook> 



XML Schema คืออะไร 

► กําหนดโครงสรางที่สมบูรณใหกับเอกสาร XML 

► กําหนดขอบังคับที่เอกสาร XML ตองปฏิบัติตาม 

► กําหนดชนิดและคุณสมบัติของขอมูลที่ใชในเอกสาร 

►  ยังสนับสนุนรูปแบบในการทํางานของผูพัฒนานิยามภาษา 
(Programming language) 

► กําหนดคําจํากัดความใหกับเอกสารนิยามขอมูล (Program) สําหรบั
เอกสารขอมูล (Input/Output) เพื่อขยายขีดความสามารถใหกับภาษา
ขอมูลใหเปนลักษณะเฉพาะเจาะจง 

► กําหนดขอบเขตแอพพลิเคชันและการติดตอขอมูลขาวสารกับระบบ
อื่นๆ



ประโยชนและการนําเอา XML Schema ไปใชงาน

► Schemas อนุญาตใหกําหนด elements ที่มีไดหรือตองการมีใน

เอกสาร 

► จัดการแยกขอมูลออกจากภาษา เชน ในฐานขอมูลเชิงวัตถ ุ(object-

oriented)

►  ถกูออกแบบใหเปนเครื่องมือในการจัดการรวบรวมหรือผสมผสาน

เอกสารหลายเอกสารเขาดวยกันไดอยางงาย 

► ใหอธิบายขอจํากัดของขอมูลเพื่อจะไดแสดงรูปแบบและขนาดของ

ขอความไดอยางถูกตองแมนยํา 

► สนับสนุนรูปแบบการทํางานที่มีขอมูลหลายชนิด(DTD-type)



ตัวอยาง XML Schema ที่นํามาใชงานกับเอกสาร XML

เอกสาร XML
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM 

"http://www.w3schools.com/dtd/note.dtd">
<note>

<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>



ตัวอยาง XML Schema ที่นํามาใชงานกับเอกสาร XML

เอกสาร XML Schema
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.w3schools.com"
xmlns="http://www.w3schools.com"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="note">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="to" type="xs:string"/>
<xs:element name="from" type="xs:string"/>
<xs:element name="heading" type="xs:string"/>
<xs:element name="body" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>



Web Service คืออะไร 

Web Services (WS) คือ แอพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ทํางาน

อยางใดอยางหนึ่งในลักษณะใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานจาก

โปรแกรมอื่นๆ (php, asp, java, python) ผานทาง HTTP Protocol 

ผูใชเพียงแคดึงบริการตางๆ บนเว็บมาใชงาน ภาษาที่ใชเปน

แกนกลางในการพัฒนาเว็บเซอรวิสคือ XML 



ประโยชนและการนําเอา Web Service ไปใชงาน 

► ชวยใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศจากแอพพลิเคชันที่ตางกันเปนไป

โดยงาย 

► สามารถถูกเรยีกใชภายในองคกรเองหรือจากภายนอกองคกร โดย

ผานไฟรวอล 

► สามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานขององคกร 

► ลดคาใชจายในการจัดการทรัพยากรขององคกร 

► สามารถใชรวมกับ Web Application โดยสงผานขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตได 



WSDL

WSDL (Web Services Description Language) เปนภาษาที่ใช

อธิบายคุณลักษณะการใชบริการของ Web Services และวิธีการ

ติดตอกับ Web Services โดยใชภาษา XML, WSDL เกิดจากการ

รวมแนวคิดของ NASSL (The Network Accessible Service 

Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของ

บริษัทไอบีเอ็ม, SDL (The Service Description Language) และ 

SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษัทไมโครซอฟท 

ปจจุบัน WSDL เปนภาษา ที่อยูในการดูแลของ W3C (World Wide 

Web Consortium) ซึ่งยังไมเปนมาตรฐานที่สมบูรณ เวอรชันที่ใช

งานอยูใน ปจจุบันคือ WSDL 1.1 
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