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บทคัดยอ
GIS and Surveillance System Alert เปนระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบรักษาความ
ปลอดภัยเดิมที่ใชอยูภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ใชภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในปจจุบันนี้จะเปนระบบกลอง CCTV ซึ่งจะเปนการสงภาพวิดีโอที่ได
บันทึกไวผานระบบ network โดยสามารถที่จะกลับมาดูภาพยอนหลังได ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะ
เปนการเตือนภัย โดยจะเพิ่มการเตือนภัยเขาไปในระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยูเดิม จะทําใหมี
ศักยภาพในการทํางานของระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการจับภาพเคลื่อนไหว ณ เวลา
ขณะนั้นและแสดงผลผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ทําใหผูรับผิดชอบไดทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและ
สามารถประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้น
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Abstract
This project presents the Surveillance System Alert of Prince of Songkhla University.
The security in university can’t protect dangerous events because we have not surveillance
system alert so we will develop the security system by adding alert system. The authority will
know the event that occurs by watching the monitor of computer because the result will
display on screen. The system starts with Motion Detection then send the situations that
occurred to Web Service for recording data. The authority or security staffs can access the
data by using Web Application Map. Web Service consists of tree Service. There are
EventService, MapService and AlertService. MapService is the part of camera’s position in
the university. It will use database for identified the position of events. Web Application will
call service from MapService for using data and get the results. EventService is associated
with program that running on the internet. When the event occurred, EventService sent
CameraID and time to Event Object for keeping that event. After that we ran processes on
web browser , displayed in Map form.
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา
ปจจุบันมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยไมสามารถที่จะปองกันเหตุราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่ใชในการเตือนภัย ทําใหระบบรักษาความ
ปลอดภั ย ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า ที่ ค วร ในสภาวะปกติ ห รื อ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น เช น เมื่ อ มี
ผูกอการราย , เหตุขูวางระเบิด ผูรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จําเปนจะตองตรวจสอบการเขาออก
ภายในมหาวิทยาลัย เชน รถมอเตอรไซด รถยนต รถโดยสาร บุคคลที่เขาออกภายในมหาวิทยาลัย
เปนตน โดยใชกลองวิดีโอวงจรปดในการบันทึกภาพเหตุการณ รวมถึงภาพเคลื่อนไหวตางๆ แตไมมี
ความสามารถในการเตือนภัยได ซึ่งกลองเหลานี้ถูกติดตั้งอยูตามจุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน
ประตูทางเขา- ออก ตัวอาคาร โรงพยาบาล อาคารเรียน เปนตน ปญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ยัง
ขาดระบบที่ชวยในการเตือนภัย ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มระบบ
เตือนภัยเขามา

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน
เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยในการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ โดย
ระบบที่พัฒนาจะชวยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการ
แสดงผลผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ทําใหผูรับผิดชอบไดทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสามารถ
ประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
• ระบบรักษาความปลอดภัยที่กําลังพัฒนาอยูนี้ จะครอบคลุมภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทานั้น เนื่องจากใชลักษณะทางภูมิศาสตร รวมถึงแผนที่
ภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• โครงงานที่พัฒนาจะเกี่ยวของกับการทํางานของ server เทานั้น ซึ่งจะนําสวนของการ
ประมวลผล วิเคราะหผล และการทําฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย มาเชื่อมเขาดวยกัน
• ระบบที่ออกแบบจะอางอิงจากโปรแกรมที่มีอยูแลวเดิม โดยการเพิ่มฟงกชันการทํางาน
ในสวนของการเตือนภัย และการแสดงผลทางหนาจอ เชน เปนไฟกระพริบ เปนตน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูรับผิดชอบในดานรักษาความปลอดภัยระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่กําลังพัฒนาอยูนี้ จะครอบคลุมภายใน
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
• ไดระบบที่ชวยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับดานความปลอดภัย โดยการเตือนภัยแบบ
Real Time
• ไดระบบการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพโดยการประยุกตใชขอมูลทางภูมิศาสตร ซึ่งทําให
งายตอการสังเกตการณ เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้น
• ไดระบบเตือนภัยที่ทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมทางดาน image processing
เขามาชวยในการเตือน หากมีเหตุรายเกิดขึ้น และสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที

1.5 แผนการดําเนินงาน
1.ศึกษาลักษณะการทํางานของโครงงานในภาพรวม
• ศึกษาองคประกอบแตละสวนของระบบ
- Distributed Processing Units for Surveillance System
- Video/Image/Feature Distributed Database
- Design for Surveillance System
- Motion Detection for Surveillance System
2. คนควาและรวบรวมความรูพื้นฐานที่เกีย่ วกับโครงงาน
• คนหาขอมูลเกี่ยวกับกลอง IP Camera
• ศึกษาลักษณะการทํางานของ server และการเชื่อมตอกับสวนตาง ๆ ภายในระบบ
รักษาความปลอดภัย
3.เขียนหลักการและเหตุผลของโครงงานนี้
• กลาวถึงที่มาและความสําคัญของการทําโครงงานในครั้งนี้
• กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
4.ออกแบบระบบของการทํางานในระบบรักษาความปลอดภัย
• ออกแบบ Server เพื่อในสามารถทํางานรวมกับสวนตางๆ ของระบบ
5. การสรางเว็บเซอรวิสและการสรางฐานขอมูล
• สรางเว็บเซอรวิสเพื่อทําหนาที่บริการตาง ๆ ดังนี้
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- VmMapService จะทําหนาที่คอยใหบริการเกี่ยวกับแผนที่โดยจะเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูล
- VmEventService จะทําหนาที่คอยใหบริการเมื่อมีเหตุการณเขามา
- VmAlertService จะทําหนาที่คอยใหบริการเตือนไปยังผูรักษาความปลอดภัย
• สรางฐานขอมูลจากขอมูลที่มีอยูจริงของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใหเว็บแอพพลิเคชัน
สามารถที่จะเรียกใชจากฐานขอมูล
6.การสรางเว็บแอพพลิเคชัน
• ทําการนําแผนที่ของมหาวิทยาลัยเขามาในเว็บแอพพลิเคชัน และนําฐานขอมูลที่ไดทํา
ไว เชน ตําแหนงของกลอง โซนของกลอง Add เขามาในแผนที่
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บทที่ 2 ความรูพื้นฐาน
โครงงานนี้จะตองมีความสัมพันธกับความรูทางดานอื่นๆ ดวย ซึ่งจะตองนํามาใชงานควบคู
กันไป ถึงจะออกมาสมบูรณดังนี้
• Distributed Processing Units for Surveillance System ( หนวยประมวลผลแบบกระจาย
สําหรับระบบการตรวจตรา )
• Video/Image/Feature Distributed Database, Design for Surveillance System
( วีดิโอ / ภาพ / การจัดการฐานขอมูล / การออกแบบระบบตรวจตรา )
• Motion Detection for Surveillance System ( การเคลื่อนไหว-การสืบหา ระบบการตรวจ
ตรา )

2.1 ไอพี คาเมรา (IP Camera)
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใชอยูในขณะนี้เปนกลอง IP camera เหตุผลที่นํากลองนี้
มาใชเนื่องจากเราสามารถใชหมายเลข IP Address ในการอางอิงถึงกลองแตละตัวโดยใชโปรโตคอล
TCP/IP ซึ่งกลองจะสงขอมูลผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต สังเกตไดจากแผนภาพดานลาง

รูปที่ 2.1 แผนภาพแสดงการทํางานของกลอง IP camera

4

จากแผนภาพสามารถอธิบายหลักการทํางานของระบบกลอง IP camera เปนลําดับ
ขั้นตอนไดดังนี้
1. กลอง IP camera รับสัญญาณภาพเคลื่อนไหว
2. กลอง IP camera แตละตัวจะมีหมายเลข IP Address เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการ
ติดตอกับฐานขอมูล ( Database ) และเชื่อมโยงกับ Server ผานเครือขาย Internet
3. ภาพจากกลอง IP camera จะถูกสงไปยังสวนประมวลผล ( Processing Unit ) เพื่อทํา
การวิเคราะหภาพและรายละเอียดตางๆ
4. สวนประมวลผลจะติดตอกับ Server เพื่อทําการถายโอนขอมูล และบันทึกขอมูล
เหลานั้นไว เพื่อใชในการทํางานตอไป

รูปที่ 2.2 ภาพตัวอยางจากกลอง IP camera
เนื่องจากกลอง IP camera ภายในมหาวิทยาลัยมีอยูดวยกันหลายตัว และวางอยูตาม
ตําแหนงตาง ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองมี server เปนจุดศูนยรวมในการจัดการการทํางานทั้งหมด โดย
กลอง IP camera แตละตัวจะมีการเชื่อมโยงเขากับระบบ server เมื่อกลอง IP camera จับ
ภาพเคลื่อนไหวก็จะสงขอมูลดังกลาวไปที่หนวยประมวลผลเพื่อที่จะวิเคราะหผลจากภาพวิดีโอ โดย
ใชความรูทางดาน Image Processing มาชวยในการวิเคราะหสิ่งที่เราเห็น เชน การวิเคราะหวามี
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหรือไม, วิเคราะหลักษณะพิเศษของภาพวาเปนภาพชนิดใด หลังจากนั้นจึงสง
ขอมูลจากกลองที่ผานการวิเคราะหกลับไปยัง server เพื่อบันทึก
5

2.2 ไครเอนท/เซิรฟเวอร (Client/Server)
ระบบนี้จะประกอบดวยคอมพิวเตอรจํานวนหลาย ๆ เครื่อง ที่เชื่อมตอกันเปนแบบ
เครือขาย (Network) ในลักษณะ Client-Server การเชื่อมตอกันผานระบบเครือขายจะแบงออกเปน
สองสวนคือเครื่องที่ขอใชบริการ (Client) และเครื่องใหบริการ (Server)
Server จะเปนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหลักในระบบเครือขาย หนึ่ง ๆ ทําหนาที่เปนตัว
คุมคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมตอในเครือขายเดียวกัน คอมพิวเตอร เครื่องนี้มีหนาที่จัดการ
ดูแลวา คอมพิวเตอรเครื่องใดขอใชอุปกรณอะไร โปรแกรมอะไร แฟมขอมูลใด เพื่อจะไดจัดการสง
ตอไปให ในขณะเดียวกัน ก็จะเปนที่เก็บขอมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอรในเครือขายจะมาเรียกไป
ใชได
Client จะเปนเครื่องผูรับบริการใชในเรื่องของขายงานบริเวณเฉพาะ (LAN) หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายที่สามารถเรียกขอมูลขาวสาร หรือ โปรแกรมจากเครื่องบริการแฟม (
file server ) มาใชได หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทํางานอยางอิสระ โดยใชโปรแกรมที่มีอยูในเครื่องนั้น
ได ดู file server ประกอบ หรืออาจจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชขอมูลรวมกับเครื่องอื่นได
โดยใชระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ client
application โปรแกรมเฉพาะเครื่อง ในเรื่องของขายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คํานี้หมายถึง
โปรแกรมที่เก็บอยู
รูปแบบขั้นพื้นฐานของ Client/Server จะเกี่ยวของกับโปรแกรมการรองขอ (request) ซึ่ง
ตัว Client จะสงออกไปเมื่อ Server ไดรับคํารองขอนั้น Server จะพยายามตอบรับการรองขอนั้นและ
จะสงโปรแกรมการตอบรับ(response) ซึ่งจากรูปที่ 2.3 จะบอกถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนโปรแกรม
ระหวาง Client กับ Server กระบวนการของ Client จะสงคํารองขอไปยัง Server จากนั้น Server จะ
ทํ า การแปลข อ ความและพยายามทํ า ตามคํ า ร อ งขอนั้ น ซึ่ ง อาจจะเกี่ ย วข อ งกั บ ฐานข อ มู ล การ
ประมวลผลขอมูลการควบคุมอุปกรณภายนอก หรือการสงคํารองขอเพิ่มเติมไปยัง Server ตัว
อื่น ตามลักษณะโครงสรางแลว Client หนึ่งตัวสามารถสงคํารองขอไปยัง Server ไดหลายตัวและ
Server หนึ่งตัวก็สามารถใหบริการแกไข Client ไดหลายตัวเชนกัน (รูปที่ 2.3)

รูปที่ 2.3 รูปแสดง Client/Server
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การทํางานของตัว Client/Server นั้นตัว Client จะตองเปนตัวเริ่มในการติดตอกัน และ
Server จะเปนตัวตอบรับ Server ไมสามารถเปนตัวเริ่มการติดตอได Client/Server เปนซอฟทแวร
ซึ่งติดตั้งอยูบนฮารดแวรที่เหมาะสมกระบวนการของ Client จะอยูบนฮารดแวรและขอขอมูลจาก
กระบวนการของ Server ซึ่งทํางานอยูบนฮารดแวรอีกตัวหนึ่งหรือ อยูบนฮารดแวรตัวเดียวกันความ
จริงแลวในขั้นตอนของการทําตัวตนแบบ อาจจะเลือกที่จะมีทั้งตัว Client ที่ใชแสดงผลและ Server
ฐานขอมูลอยูบนเครื่องฮารดแวร PC เดียวกันกอนเพราะ Server สามารถที่จะแยกอิสระไปเปนระบบ
ที่ใ หญขึ้น สํา หรับทดสอบก อนที่ จะสร างเปน ผลิตภัณฑห ลังจากการพัฒนาโครงสร างข อมูลและ
โปรแกรมประยุกตขนาดใหญไดเสร็จสมบูรณแลว
แมวา Client/Server จะสามารถติดตั้งอยูบนเครื่องเดียวกันไดแตจะกลาวถึงเฉพาะ
โครงสรางที่ใชสราง distributed application เชน Client/Server ที่อยูบนอุปกรณที่แยกออกจาก
distributed application ประกอบดวยสวนที่แยกออกจากกัน ซึ่งทํางานบนเครื่องบนเครือขายตาง
เครื่องกันแตทํางานรวมกัน เพื่อทํางานใหเสร็จดังเปาหมายที่ตั้งไว Client บนโครงสราง Client/
Server ไมจําเปนตองมี GUI (Graphic User Interface) แตในโปรแกรมสวนใหญจะมีสวนของ GUI
อยูดวย เพื่อความสะดวกของผูใช

2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
2.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Geographic Information System : GIS หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ
กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูล และ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผน
ที่ ตําแหนง เสนรุง เสนแวง ขอมูลและแผนที่ใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูป
ของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและ
ความสัมพันธของขอมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําใหสื่อ
ความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับเวลาได เชน การแพรขยายของโรคระบาด
การเคลื่อนยาย ถิ่นฐาน การบุกรุกทําลาย การเปลี่ยนแปลงของการใชพื้นที่ ฯลฯ ขอมูลเหลานี้
เมื่อปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมาย ใชงานไดงาย
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รูปที่ 2.4 แผนภาพโครงรางการแสดงสวนประกอบของขอมูลทางภูมิศาสตร
GIS เปนระบบขอมูลขาวสารที่เก็บไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมาย
เชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตรอื่นๆ สภาพทองที่ สภาพการทํางานของระบบสัมพันธกับสัดสวน
ระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ ขอมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงในรูป
ของภาพ (Graphic) แผนที่ ( Map) ที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล
(Database) การเชื่อมโยงขอมูลทั้งสองประเภทเขาดวยกัน จะทําใหผูใชสามารถที่จะแสดงขอมูลทั้ง
สองประเภทไดพรอมๆ กัน เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของจุดตรวจวัดควันดํา - ควันขาวไดโดย
การระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันขาม สามารถที่จสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจาก
ตําแหนงที่เลือกขึ้นมา แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร คือคา
พิกัดที่แนนอน ขอมูลใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงที่มี
อยูจริงบนพื้นโลกไดโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Geocode) ซึ่งจะสามารถอางอิงไดทั้ง
ทางตรงและทางออม ขอมูลใน GIS ที่อางอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลที่มีคาพิกัดหรือมี
ตําแหนงจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ที่จะอางอิง
กับขอมูลบนพื้นโลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน รวมถึงบานเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด
และรหัสไปรษณีย โดยจากขอมูลที่อยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ที่ใดบนพื้น
โลก เนื่องจากบานทุกหลังจะมีที่อยูไมซ้ํากัน
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2.3.2องคประกอบของ GIS
องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน5สวนใหญ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้นตอนการทํางาน (Methods) ขอมูล (Data) และบุคลากร
(People)โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้
1.อุปกรณคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ เชน Digitizer, Scanner, Plotter,
Printer หรืออื่น ๆ เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธของการทํางาน
2.โปรแกรม
ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบดวยฟงกชนั่
การทํางานและเครื่องมือที่จาํ เปนตางๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล, จัดการระบบฐานขอมูล
,เรียกคน,วิเคราะหและจําลองภาพ
3.ขอมูล
ขอมูลตาง ๆ ที่จะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลโดยไดรับการ
ดูแล จากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาจาก
บุคลากร
4.บุคลากร
ผูปฏิบัติงานซึง่ เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูน ําเขาขอมูล ชางเทคนิค
ผูดูแลระบบฐานขอมูลผูเชีย่ วชาญสําหรับวิเคราะหขอมูลผูบริหารซึ่งตองใชขอมูลในการตัดสินใจ
บุคลากรจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่สดุ ในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลที่มีอยู
มากมายมหาศาลนัน้ ก็จะเปนเพียงขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถกู นําไปใชงานอาจจะกลาวได
วาถาขาดบุคลากรก็จะไมมรี ะบบGIS
5.วิธกี ารหรือขั้นตอนการทํางาน
วิธกี ารที่องคกรนั้น ๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดยแตละ ระบบแตละองคกรยอมี
ความแตกตางกันออกไป ฉะนั้นผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธกี ารในการจัดการกับปญหาที่เหมาะสมทีส่ ุด
สําหรับของหนวยงานนั้น ๆ เอง

9

รูปที่ 2.5 แสดงองคประกอบของ GIS

2.3.3ลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่ ( Spatial Characteristics )
2.3.3.1 raster ( แรสเตอร ) หมายถึง การที่ลําแสงอิเล็กตรอนผานวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง
แลวสงเขาสูจอภาพเชนเดียวกับที่ใชในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลําแสงอิเล็กตรอนใหผาน
ภาพไปอยางตอเนื่องทีละเสน แลวสงขึ้นบนจอภาพ ตั้งแตบรรทัดบนสุดจนถึงลางสุด เราจะมองเห็น
เสนใหมกอนที่เสนเกาจะหายไป เสนที่มองเห็นนี้จะรวมกันเปนภาพที่เราตองการ เรียกวาภาพ "แร
สเตอร"
ขอมูลแรสเตอรในระบบ GIS คือ หนวยเล็กๆ ของเซลลซึ่งแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิง โดย
ทําหนาที่ในการนําเสนอสวนตางๆของพื้นผิวโลกทั้งดานบนและดานลาง แตละเซลลในแรสเตอรจะมี
ขนาดเทาๆ กัน และเซลลมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส แตจะปนสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่ออยูในแผนที่ ชุด
ขอมูลของแรสเตอรจะประกอบดวยขอมูลของ remote sensing ตัวอยางเชน การถายภาพทาง
อากาศ ภาพถายดาวเทียม และแบบจําลองขอมูล เชน elevation matrix เปนตน ในกรณีของการ
ถายภาพการใชสีจะอยูในฟอรเมตของ MrSID or GeoTIFF format ขอมูลขอลเซลลของภาพ "แร
สเตอร" ไมสามารถเขาถึงไดในรูปแบบปกติของ grids แทนที่มันจะแสดงผลอกมาเปนรูปภาพปกติ
มันกลับเก็บคาของ RGB ( ยอมาจาก red, green, blue คือ กระบวนการผสมสีจากแมสี 3 สี คือ สี
แดง เขียว และน้ําเงิน การใชสัดสวนของสี 3 สี นี้ตางกัน จะทําใหเกิดเปนสีตาง ๆ ไดอีกมากมาย
หลายรอยสีดู cmyk ประกอบ ) ไวภายในตัวมันเอง
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รูปแบบของไฟลที่สนับสนุนแรสเตอร มีดังตอไปนี้
• Utah State University Binary Grid (*.bgd)
• Arc/Info Binary Grid (sta.adf)
• Arc/Info ASCII Grid (*.asc)
• Arc/Info FLT grid (*.flt)
• GeoTIFF (*.tif)
• USGS ASCII DEM (*.dem)
• Spatial Data Transfer Standard Grids (with some limitations) (*.ddf)
• PAux (PCI .aux Labeled)
• PIX (PCIDSK Database) (*.pix)
• DTED Elevation Raster (*.dhm or *.dt0 or *.dt1)
• ECW Enhanced Compression Wavelet (*.ecw)
• Erdas Imagine Images (*.img)
• Arc/Info Grid Images (*.grd or hdr.adf)
• Arc/Info HDR/BIL Images (*.bil)
• MrSID Images (*.sid)
• Bitmap Images (*.bmp)
• GIF Images (*.gif)
• JPEG/JPEG2000 Images (*.jpg or *.jp2)
• Portable Network Graphics Images (*.pgm, *.pnm, *.png, *.ppm)
• TIF Images (*.tif)
• Windows Metafile (*.wmf)
เพราะวาการทํางานของแรสเตอรใน MapWindow จะตองมี GDAL library เปนพื้นฐาน
เพื่อใหหลายๆ ฟอรแมตของแรสเตอรสามารถทํางานไดอยางปกติ
สิ่ ง ที่ แ ตกต า งไปจากข อ มู ล แบบเวกเตอร ก็ คื อ ข อ มู ล แบบแรสเตอร จ ะไม มี ก ารบั น ทึ ก
ฐานขอมูลของแตละเซลลที่มีความสัมพันธกัน
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2.4 XML (Extensive Markup Language)
2.4.1 ความหมายของ XML
XML เปนฟอรแมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสรางและแบบของขอมูลเปนภาษา
หรือชุดคําสั่งเกี่ยวกับขอมูลบนเว็บ ที่ใหการพัฒนาและมีศักยภาพในสวนของโครงสรางขอมูลจาก
หลากหลายแอพพลิเคชันมานําเสนอบนเครื่องเดสกทอป ดวย XML จะทําใหการจัดการขอมูลหรือ
เรียกใชขอมูลจากแอพพลิเคชันตางๆ จะเขาสูมาตรฐานเดียวกัน
XML จะเปนสวนหนึ่งของ HTML ซึ่ง XML จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล เชน ชื่อเมือง
อุณหภูมิ ความกดอากาศ สวน HTML เปนการกําหนด tag ตางๆ ที่จะทําใหขอมูลแสดงออกมาใน
รูปแบบไหน ซึ่งขอมูลจะสามารถแสดงออกมาไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนตารางหรือ text ธรรมดา
ขึ้นอยูกับการกําหนดของ HTML และในปจจุบันนี้ ดวย XML จะมีการใหรายละเอียดของเนื้อหา
เอกสารที่เรียกวา Document Type Definition (DTD) ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารวาจะ
แสดงหรือซอนสวนไหนของเอกสารบาง ซึ่ง DTD จะเปนสวนที่เพิ่มเติมสําหรับ XML
XML ทําใหผูใชสามารถสรางและดูแล structured documents (เอกสารที่มีโครงสราง)
ที่บรรจุ plain text (ตัวอักษร) โดยทําใหสามารถ rendered หรือปรับเปลี่ยนการแสดง ผลในรูปแบบ
ที่หลากหลาย จุดประสงคหลักของ XML คือการแยกสวน ขอมูลเพื่อประโยชนในการแสดงผล

2.4.2 การจัดการกับขอมูล
ภาษา XML สามารถจัดการขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดดังตอไปนี้
• เก็บขอมูลแยกออกจาก HTML โดยเราสามารถแยกขอมูลมาเก็บไวในไฟลXML ได
การที่เราแยกขอมูล ( ไฟล XML) กับสวนของการแสดงผล (ไฟล HTML) ออกจากกัน
ได ก็จะทําใหการดูแล ปรับปรุง ในสวนของหนาตาและขอมูลของเว็บเพจเปนไปได
งายไมมีผลกระทบตอกัน
• สามารถดึงขอมูลจากไฟล XML ไปเก็บไวภายในไฟล HTML ก็ไดโดยเราจะเรียก
ขอมูลนี้วา Data IsIands
• สามารถเก็บขอมูลลงในไฟลหรือฐานขอมูล (Database) ได
• เราสามารถเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบใดๆก็ไดใหมาอยูในรูปแบบXML ซึ่งเมื่อเรา
สามารถเปลี่ยนขอมูลใหมาอยูในรูปXMLไดเหมือนกันแลว ขอมูลนั้นก็จะสามารถ
นําไปใชในระบบใดๆก็ได ( System Independent )
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2.4.3 โครงสรางของ XML
XML จะแบง โครงสรางเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ tag & element
<root>
<element>
<tag></tag>
</element>
</root>
รูปที่ 2.6 แสดงโครงสรางของ XML
2.4.3.1 Tag
สําหรับใน XML แลว tag มีความหมายในลักษณะเดียวกับที่ใชใน HTML tag คือ
ขอความที่อยูระหวางสัญลักษณ < และ >
- Tag เปด (Start tag)
<Data>
จากตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 2.6 ถูกเรียกวา tag เปด ดังนั้น tag เปดจึงมีสัญลักษณคือ <...>
- Tag ปด (End Tag)
</Data>
tag ที่ถูกเรียกวา tag ปด ตอเมื่อใน tag มีเครื่องหมาย / อยูหลังสัญลักษณ < ดังนั้น
ลักษณะของ tag ปดจึง มีรูปแบบคือ </...> หากพิจารณาระหวาง tag เปดกับ tag ปดแลว ขอ
แตกตางอีกขอหนึ่งคือ tag เปด เปน tag ที่สามารถใสขอมูล attribute ลงไปภายใน tag ได แต tag
ปดจะไมทํากัน
2.4.3.2 Element
element เปนสวนประกอบของ Content และ attribute เพื่อใหผูอานไดเขาใจ
ความหมายของศัพทหลายๆ คําศัพท กอนที่จะนําไปใชในการสราง XML ซึ่งจําเปนอยางมาก ลองมา
พิจารณา คําจํากัดความของ element กันกอน
< PU_IP> IP processing unit </PU_IP>
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สังเกตจากลักษณะ รูปทางดานบน ทั้งหมดตั้งแต < PU_IP ............................จนถึง </PU_IP > ถูก
เรียกวา element หรือถามองงายๆคือ element เริ่มตนที่ tag เปด และสิ้นสุดที่ tag ปดใน tag คําสั่ง
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บทที่ 3 การออกระบบเตือนภัย
โครงงานนี้จะทําการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการคนหาภาพจาก
ฐานขอมูล แลวนํามาแสดงผลในลักษณะของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ( GIS ) เพื่อเปนประโยขน
สําหรับใชในการเตือนภัย โดยการนําหลักการของทํางานของ Client/Server เขามาชวยในการจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัย
Server ทําหนาที่รับขอมูลจากการวิเคราะหและประมวลผลมาเก็บไวผานทางพอรตเพื่อ
ชวยในระบบคนหา ( Search) เหตุการณตาง ๆ ที่ไดเก็บไวในฐานขอมูล แตอยางไรก็ตามการทํา
เชนนี้ก็ไมไดเปนลักษณะของระบบที่ใชในการเตือนเมื่อมีเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้นจึงได
เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยเปนการเพิ่มระบบเตือน
ขึ้นมาทันทีที่มีเหตุการณเกิดขึ้น ณ เวลานั้น เมื่อมีภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็จะมีการสงขอความมาที่
Server หลังจากนั้น Server ก็จะประมวลผล และแสดงใหผูใชเห็นเปนภาพปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร ซึ่งการแสดงผลดังกลาวจะนําระบบ GIS มาชวยในการแสดงผลรูปภาพ
( Geographic ) ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาในโครงงานนี้ โดยมีความสามารถในการ
แสดงผลเปนจุด, เปนไฟกระพริบออกมา เมื่อกลอง IP camera มีการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ แ ล ว โปรแกรมภายใน Server จะต อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะส ง ข อ ความผ า นทาง
โทรศัพทมือถือ เพื่อเตือนบุคคลที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นๆ ได ก็นาจะเปนทางออกที่ดี

รูปที่ 3.1 แผนภาพการการทํางานของ Server เมื่อติดตอกับสวนตางๆของระบบ
ในการเริ่มตนการติดตอแบบ Client/Server ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร สองเครื่องขึ้นไป
โดยจะมีเครื่อง Server อยูหนึ่งเครื่องเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูล ซึ่งจะทําการเชื่อมตอเครื่อง
Client หลาย ๆ เครื่องหลังจากการเริ่มการเชื่อมตอแลว เครื่องจะทําการเปดพอรต เพื่อรับสงขอมูลซึ่ง
กันและกัน โดยเครื่อง Server จะระบุที่อยูของเครื่อง Client ที่ตองการติดตอดวย ซึ่งที่อยูของเครื่อง
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เมื่อมีการสงการรองขอของ Client ไปยังเครื่อง Server ซึ่ง Client จะรองขอขอมูลที่อยู
ใน Server เมื่อ Server ไดรับคํารองขอ ก็จะทําการตอบรับโดยสงขอมูลที่ Client ตองการ เพื่อ Client
จะนําไปประมวลผลตอไป ซึ่งการประมวลผลนั้นจะทําการประมวลผลใน Client และสวนของ
Server นั้นจะเก็บขอมูลเอาไว
Client แตละตัวจะมีหนวยประมวลผล (Processing unit) นี้จะเชื่อมตอกับ Server และ
สามารถ download ขอมูลเพื่อการวิเคราะห ผลลัพธจะออกมาภายหลังที่มีการสงขอมูลไปที่ Server
ระบบการประมวลผลขอมูล Client/Server (Client/Server Processing) โดยเครื่อง
Server จะเรียกใชงานโปรแกรมที่ทําหนาคุยกับโปรแกรมที่ Server ศูนยกลาง และรับหนาที่ในการนํา
ขอมูลที่ผานการประมวลผลจาก Server แลวมาแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งรับ
หนาที่ในสวนของการโตตอบและรับขอมูลจากผูใชดวย

รูปที่ 3.2 แสดงการติดตอสื่อสารระหวาง client/server
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3.1 โมดูลของ แอปพลิเคชั่น/เซิรฟเวอร (Application Server Module)
Module แรก จะเปนการทํางานของ Application Server คือโปรแกรมที่มีหนาที่คอยรับ
การรองขอชนิดหนึ่งที่ประยุกตใชใน client computer ประโยชนหลักของ Application Server คือ
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนา Application ขอมูลที่ไดจะสมบูรณ ไมวาจะขอมูลชนิดไหน สามารถ
รับประกันไดวาจะไมเกิดความเสียหายแกขอมูลทั้งเกา และใหมอยางแนนอน สามารถรวมระบบ
ตางๆใหเขาสูศูนยกลางได
Application Server จะทําหนาที่ในการคอยใหบริการแก Client ซึ่ง Client ตองมีการ
รองขอใชบริการจาก Application Server กอน จากนั้น Application Server จึงจะใหบริการได โดย
Server รติดตอผานพอรตทางอินเตอรเน็ต โดยใชโปรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไป
ยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งก็คือ Client/Server ซึ่ง Server จะทราบไดทันทีวา Client เครื่องไหนเปนผูรอง
ขอใชบริการ โดยจะดูจากหมายเลข IP เครื่อง Client ที่อยูใน Server ในแตละเครื่อง Client จะถูก
กําหนดใหมีหมายเลขไอพีที่ไมซ้ํากันเลย จะทําใหสามารถที่จะใชอางอิง เพื่อติดตอถึงกันไดอยาง
สะดวกและถูกตอง
เมื่อ Client ไดใชบริการจากการรองขอแลว Client จะทําการประมวลผล ซึ่งใน Client ก็
จะมีหนวยประมวลผล ( Processing Unit ) ทําการประมวลผลขอมูลที่รองขอไป เมื่อขอมูลไดรับ
การประมวลผลเรียบรอยแลว ก็จะทําการสงไปให Server ตอไป ในการสงขอมูลของ Client นั้นจะสง
ขอมูลของ IP processing unit, IP camera (location), Detection time จะเห็นไดจากรูปที่ 3.3
Processing Unit
Registration

Videos//Imags/FeatureManagement Server
IP processing unit
IP camera (location)
Detection time

รูปที่ 3.3 แสดงการสงขอมูลจาก Processing Unit ไปยัง Server
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ในการสงขอมูลของ Processing Unit ไปใหกับเครื่อง Server นั้น จะทําการสงขอมูลใน
รูปแบบลักษณะของ XML เชน XML format ซึ่งจากรูปที่ 3.4 เห็นไดวา จะเปนลักษณะของ
โครงสรางของขอมูลที่อยูในรูป XML ซึ่งจะเปนโครงสรางของขอมูลที่สงจาก Processing Unit ไปยัง
เครื่อง Server โดยเปรียบเทียบทีละสวน โดยพิจารณาที่สวนของ element (สังเกตกลุม element
จากสัญลักษณ <...> จนถึง </...>) ดังนั้นโครงสรางของ XML จะมี element เปนสวนประกอบ ใช
กําหนดโครงสรางของเอกสาร ซึ่งในที่นี้คือโครงสรางของขอมูลที่สง
• element แรก จะเปนขอมูลของ IP Processing Unit จะเปนการสงหมายเลข IP
ของ Processing Unit ที่ทําการประมวลผลภาพที่มีการเคลื่อนไหว
• element 2 จะเปนขอมูลของ IP Camera (location) จะเปนการสงหมายเลข IP
ของ Camera ที่มีการเคลื่อนไหว
• element 3 จะเปนขอมูลของ Detection time จะเปนการสงเวลาขณะที่มีการ
เคลื่อนไหว
<Data>
<PU_IP>
IP processing unit
</PU_IP>
<CM_IP>
IP camera (location)
</CM_IP>
<DT>
Detection time
</DT>
</Data>

รูปที่ 3.4 รูปแบบในการสงขอมูลของ Processing Unit
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3.2 โมดูลของ ระบบการเตือนภัย (GIS Alert Systems Module)
Module 2 เปน GIS Alert Systems ซึ่ง Module นี้จะเปนการการนําเขาขอมูล (Input)
กอนที่ขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูกใชงานไดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลจะตองไดรับการ
แปลง ใหมาอยูในรูปแบบของขอมูล เชิงตัวเลข (digital format) เสียกอน เชน จากแผนที่กระดาษ
ไปสูขอมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟมขอมูลบนเครื่องเซิรฟเวอร
ซึ่งรูปแบบขอมูลจะอยูในลักษณะ Shape file เปนเวคเตอรอยางงายมีโครงสรางเปน
ระบบไฟลจัดเก็บตําแหนงและขอมูลที่เปน รูปราง จุด เสน รูปหลายเหลี่ยม เปนพื้นฐานในการเก็บ
ขอมูลในทางภูมิศาสตร สําหรับชื่อ"shapefile" เปนชื่อหนึ่งของไฟลทั้งหมดซึ่งประกอบดวยไฟลอยาง
นอยสามไฟลคือ shapefile.shp shapefile.shx และshapefile.dbf ตัวอยางเชน shapefile ที่เก็บ
ขอมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะประกอบดวยไฟล psu.shp psu.shx และ psu.dbf โดยที่
Shapefile.shp และ shapefile.shx จะจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับรู ปรางทางภูมิศาสตร สว น
Shapefile.dbf จะจัดเก็บขอมูลเชิงตารางเปนรูปแบบ dBASE จะเปนรูปแบบการเก็บขอมูลแบบ
ดิจิตอล สําหรับการเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรและขอมูลที่สัมพันธกัน ซึ่งรูปแบบนี้เปนที่ตองการอยาง
มากในการจัดเก็บขอมูล

รูปที่ 3.5 รูปแสดงลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่
สวนประกอบของขอมูล
• .shp - เปนไฟลที่เก็บของขอมูลในแบบที่เปนภูมิศาสตร
• .shx - เปนไฟลที่เก็บขอมูลที่เปนตัวบงชี้ของลักษณะทางภูมิศาสตร
• .dbf - เปนฐานขอมูลของทุกๆคุณสมบัติ
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3.3 โมดูลของ การติดตอสื่อสาร (Communication Module)
Module 3 สวนของ SMS หรือ IP Phone(out put) Module นี้จะเปนการสง SMS หรือ
IP Phone โดยสามารถที่จะสงไปยังแตละตําแหนงของผูรักษาความปลอดภัยได โดยแตละตําแหนง
ของผูรักษาความปลอดภัยจะมีโทรศัพท ซึ่งจะมี IP บอกวาเปนตําแหนงใด ซึ่งจะเปนการติดตอผาน
ทางระบบ SMS หรือ IP Phone ขณะที่แสดงผลนั้นจากกราฟฟกจะสามารถทราบไดวาอยูในพื้นที่
รับผิดชอบของใคร จะทราบไดจากหมายเลขโทรศัพท หรืออาจจะเปนกลุมของหมายเลขโทรศัพท ซึ่ง
จากโทรศัพทก็สงไปบอกวามีการเคลื่อนไหว ณ ตําแหนงใด

3.4 ความสัมพันธภายใน server
เมื่อมีเหตุการณหรือมีภาพเคลื่อนไหวเขามา ซึ่งจะมีการติดตอสื่อสารกับตัว Server จะ
ติดตอสื่อสารกันผานทาง internet โดยใชโปรโตคอล TCP/IP เขามายัง Module แรก โดยในสวนของ
Module แรก ซึ่งก็คือ Application Server ทําหนาที่คอยรับขอมูลเขามาจากพอรต internet
TCP/IP อยูตลอดเวลา คือเปนการรอขอมูลเขามาอยูตลอดเวลา เมื่อขอมูลเขามาเรียบรอยแลว ก็จะ
ทําการประมวลผลวาเปนขอมูลอะไรบาง เมื่อทราบวาเปนขอมูลแบบใดก็จะทําการสงขอมูลใน
รูปแบบของ IP Processing Unit ,IP Camera และเวลาที่มีการเคลื่อนไหว ณ ตอนนั้น ไปยัง
Module 2 เมื่อ Application Server สงขอมูลมา Moduleที่ 2 ซึ่งก็คือ GIS Alert System ก็จะทํา
หนาที่คอยรับขอมูลจาก Module ที่ 1 เมื่อมีการสงขอมูลเขามาใน GIS แลว ใน Module ที่ 2 ก็จะไป
ดูในฐานขอมูล ซึ่งจะเก็บขอมูลในรูปแบบของ Shape file วาขอมูลนั้นเปนลักษณะใด เปน point ,
polygons , polylines เปนตน ซึ่งจะทราบไดทันทีวาอยูในตําแหนงใด ซึ่งใน Shape file นั้น ก็จะมี
ขอมูลรายละเอียดอยูทั้งหมด เชน .shp ก็จะเปน polygon จะบอกวาอยู ณ ตําแหนงใด พอได
ตําแหนงแลว ก็มาดูวาในตําแหนงนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตรแบบใด ซึ่งก็คือเปน index คือ .shx
จากนั้นก็มีในฐานขอมูลวามีขอมูลอะไรบาง ซึ่งเปนฐานขอมูลปกติ เชน เปนอําเภออะไร เปนตน
หลังจากนั้นก็จะสงขอมูลไปยัง Module ที่ 3 ซึ่งจะเปน SMS หรือ IP Phone ซึ่ง Module นี้เหมือนกับ
วาเปนลักษณะของ Output เมื่อเราทราบตําแหนงของการเคลื่อนไหวแลว ซึ่งไดรับมาจาก Module
ที่ 2 ใน Module นี้ก็จะทําหนาที่ในการสง SMS หรือ IP Phone ไปใหกับผูรับผิดชอบ โดยจะทราบได
ตําแหนงของผูรับผิดชอบจากกลุมของหมายเลขโทรศัพทวาอยูในพื้นที่ผูรับผิดชอบของใคร จะทําให
สามารถแกไขเหตุการณไดอยางทันทวงที
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รูปที่ 3.6 แสดงการทํางานภายในตัว server

3.5 หลักการทํางานเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
เมื่อไดออกแบบระบบเปนโมดูลเรียบรอยแลว ตอไปก็มาดูวาเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นจะมการ
ทํางานดังนี้คือ เมื่อมีภาพเคลื่อนไหวเขามา (Motion Detection) เขามาแลว ก็จะมีการสงเหตุการณ
นั้นไปยัง Web Service เพื่อจะบันทึกเหตุการณที่เขามา โดยที่ Web Service จะเปนผูใหบริการแก
Web Application ซึ่งในสวนของ Web Application ก็จะเขาไปอานขอมูลของเหตุการณที่เก็บไวใน
Web Service ซึ่ง Web Application เอง ก็จะมีขอมูลของแผนที่ (Map) ซึ่งสามารถที่จะทราบพิกัด
ตําแหนงเหตุการณที่เกิดขึ้น
Motion
Detection

Write, Event

Web
Service

Read, Event

Web
Application
Map

รูปที่ 3.7 แสดงการทํางานเมือ่ มีเหตุการณเกิดขึ้น
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• ในสวนของ Web Service นัน้ ก็จะมี Service อยู 3 Service ดวยกัน
1. EventService
2. MapService
3. AlertService
ตอนนี้ไดทําเกี่ยวกับ MapService ซึ่งจะเปนสวนของขอมูลตําแหนงของกลองภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในสวนของ MapService ก็จะไปเรียกใชฐานขอมูลของตําแหนงของกลองภายใน
มหาวิทยาลัย เมื่อ Web Application เรียกใชบริการจาก MapService ก็จะทําการดึงขอมูลตําแหนง
ของกลองภายใจมหาวิทยาลัยมาแสดงผลตามที่ตองการ

รูปที่ 3.8 Statechart Diagram of “Motion detection”
เริ่มตนสถานะเมื่อมีภาพเคลื่อนไหวเขามา (Motion Detection) ผานทางกลองวิดีโอ จากนั้น
ก็จะมีการเปลี่ยนสถานะโดยสงเหตุการณนั้นไปยัง Web Service เพื่อเขาสูกระบวนการบันทึก
เหตุการณที่เขามาเก็บไวในฐานขอมูลของ Web service และสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงสถานะ

รูปที่ 3.9 Statechart Diagram ของ “Web application”
เริ่มตนสถานะเมื่อมีผูใช Web application เขามาตรวจสอบขอมูล ซึ่งเปนเหตุการณตางๆ
โดยคนหาจากฐานขอมูลที่จัดเก็บไวภายใน web service หรืออาจกลาวไดวาเปนการเรียกใช Web
service นั่นเอง หากการคนหาขอมูลสมบูรณก็จะมีการเปลี่ยนสถานะ เพื่อแดงผลออกมาในรูปของ
แผนที่ซึ่งระบุรายละเอียดตางๆเอาไว ตามที่ไดคนหา เปนการสิ้นสุดกระบวนการ
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รูปที่ 3.10 Statechart Diagram ของ Map Service
เริ่มตนสถานะโดยผูใชทําการเพิ่มขอมูลตางๆลงในฐานขอมูล เชน พิกัดกลองวิดีโอ ตําแหนง
อาคาร เปนตน ซึ่งเปนการเขาสูสถานะ Database จากนั้นจึงทําการติดตอกับ Web service เพื่อ
บันทึกขอมูลเก็บไวสําหรับใหบริการขอมูล สถานะจึงเปลี่ยนแปลงไปเปนสถานะ Map service ซึ่ง
ภายในมี Method ที่จําเปนในการใหบริการทางดานขอมูล นอกจากนี้ Map service ยังตองติดตอกับ
Web application ดวย เพื่อสงขอมูลที่เก็บไวไปแสดงผลแผนที่บนหนาเว็บเพจ เปนการเสร็จสิ้น
กระบวนการทํางาน
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บทที่ 4 การสรางเว็บเซอรวิสและการสรางฐานขอมูล
4.1 เว็บเซอรวิส (Web service)
เว็บเซอรวิส คือ เว็บเซอรวิส (Web service) คือระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยที่ภาษาที่ใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร คือเอกซเอ็มแอล เว็บเซอรวิสมีอินเทอรเฟส ที่ใชอธิบาย
รูปแบบขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลได เชน WSDL ระบบคอมพิวเตอรใชงานสื่อสาร
โตตอบกับเว็บเซอรวิสตามรูปแบบที่ไดกําหนดไวแลว โดยการสงสารตามอินเตอรเฟสของเว็บเซอรวิส
นั้น โดยที่สารดังกลาวอาจแนบไวในซอง SOAP หรือสงตามอินเตอรเฟสในแนวทางของ REST สาร
เหลานี้ปกติแลวถูกสงโดยอาศัย HTTP และใช XML รวมกับมาตรฐานเกี่ยวกับเว็บอื่นๆ โปรแกรม
ประยุกตที่เขียนโดยภาษาตางๆ และทํางานบนแพลตฟอรมตางๆกันสามารถใชเว็บเชอรวิสเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานทางเครื่อขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต ในลักษณะเดียวกับการสื่อสาร
ระหวางโปรเซส (Inter-process communication) บนเครื่องเดียวกัน ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบที่ตางกันนี้ ( เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง โปรแกรมที่เขียนโดย
ภาษาจาวา และโปรแกรมที่เขียนโดยภาษาไพทอน หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโปรแกรม
ประยุกตที่ทํางานบนไมโครซอฟทวินโดวสและโปรแกรมประยุกตที่ทํางานบนลินุกซ ) เกิดขึ้นได
เนื่องจากการใชมาตรฐานเปด โดย OASIS และ W3C เปนคณะกรรมการหลักในการรับผิดชอบ
มาตรฐานและสถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส

รูปที่ 4.1 การทํางานของเว็บเซอรวิส
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4.2 ขั้นตอนการสรางเว็บเซอรวิส
1) เริ่มตนโดยการสราง Web Service ซึ่งในการทดลองนี้จะใชภาษา C# ในการพัฒนาเว็บ
เซอรวิส หลังจากนั้นเลือก template ที่เปน ASP.NET Web Service และทดสอบระบบโดย
การพิมพ URL http://localhost:1579//MY%20Webservice/VmMapService.asmx จะ
ปรากฏหนาเว็บเพจ ดังแสดงใหเห็นดานลาง

รูปที่ 4.2 การแสดงผลของ MapService บนหนาเว็บเพจ
2) สรางฟงกชันใหมขึ้นมาซึ่งมีชื่อวา VmGetLatitude, VmGetLongtitude เปนตน หลังจาก
นั้นใหลองรันฟงกชัน เพื่อทดสอบการทํางาน เมื่อทําการ Run

Application

ซึ่งจะมี

[WebMethod] ที่เปนคําสั่งที่จําเปนตองมีอยูหนาการประกาศ method ใดๆ ที่ตองการใหถูก
เรียกใชผาน web ได และทําใหไดผลลัพธตามที่ตองการ
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4.3 ฐานขอมูล (Database)
ฐานขอมูล ( Database ) คือ วิธีการจัดเก็บขอมูลที่สัมพันธกันอยางมีระเบียบ ซึ่งจะทําให
งายตอการใชงานและคนหาขอมูล ซึ่งฐานขอมูลที่คนสวยใหญคุนเคยคือ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (
Relational Database ) เปนรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลที่สัมพันธกันโดยมองขอมูลใน
ลักษณะของตารางตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน
ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System หรือ DBMS) เปนซอฟตแวรที่
ทําหนาที่จัดการขอมูลในฐานขอมูล ทั้งการจัดเก็บ การแสดงผล การคนหา การสํารองขอมูล เปนตน
โดยจะเปนเครื่องมือในการทํางานของผูบริหารฐานขอมูล และเปนตัวกลางที่เชื่อมผานระหวางแอพ
พลิ เ คชั น ฐานข อ มู ล ที่ ส ร า งขึ้ น กั บ ตั ว วข อ มู ล ในฐานข อ มู ล ตั ว อย า งของ DBMS เช น Microsoft
Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เปนตน เทคโนโลยีที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง
หลาย ๆ ตัว เชน ODBC, DAO, RDO, ADO, JDBC เปนตน
4.3.1 ADO.NET ( ActiveX Data Object .NET)
ADO.NET คือ กลุมของอ็อปเจ็กตภายใตเนมเสปซ System.Data ซึ่งจะทําหนาที่เปน
สื่อกลางระหวาง โปรแกรมที่พัฒนาดวยสถาปตยกรรม .NET Framework กับ “แหลงขอมูล” ซึ่งใน
ที่นี้ อาจจะหมายถึง ไฟลฐานขอมูลของ Access ไฟล Excel ก็ และยังหมายรวมไปถึง ระบบจัดการ
ฐานขอมูลโดยเฉพาะอยางเชน Microsoft SQL Server หรือวา Oracle ไดอีกดว
ADO.NET นั้น ไดรับการปรุบปรุงจาก ADO เวอรชั่นกอน ใหสนับสนุนการทํางานทั้งแบบ
Connected และ Disconnected ซึ่งแตเดิมนั้น จะสนับสนุนเพียงการทํางานแบบ Connected หรือ
แบบเชื่อตอกับแหลงขอมูลตลอดเวลาเทานั้น ดวยการทํางานแบบ Disconnected คุณจึงสามารถที่
จะปดการติดตอกับแหลงขอมูล ในขณะที่ทําการเรียกดู หรือทําการแกไขขอมูล และยังสามารถทํา
การจัดเรียง (Sort) ขอมูล หรือแมกระทั่ง Filter ขอมูลเพื่อการแสดงผลได เปนการชวยประหยัด
ทรั พ ยากรระบบ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ เป น การทํ า งานร ว มกั บ ระบบจั ด การฐานข อ มู ล อย า ง
Microsoft SQL Server หรือ Oracle ที่เปนการติดตอกันระหวางโปรเซสของ ASP และโปรเซสของ
ตัวระบบจัดการฐานขอมูล หรือการติดตอกันระหวางเครื่องเซิรฟเวอร 2 เครื่อง
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โครงสรางหลักของ ADO.NET
โครงสรางหลักๆ ของ ADO.NET กัน ซึ่งใน ADO.NET นั้นจะประกอบไปดวยคลาสจํานวน
มาก แตจะสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
• กลุมที่ทํางานกับขอมูลบนหนวยความจํา หรือทํางานแบบ Disconnected - คลาสในกลุมนี้
อาจะเรียกไดวา เปนตลาสในกลุมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหม และเปนเอกลักษณของ ADO.NET
เลยก็วาได ซึ่งคลาสกลุมนี้ จะเปนกลุมที่ใชในการจําลองโครงสรางของขอมูล ใหมีลักษณะคลายคลึง
กับขอมูลจริงที่ถูกเก็บอยูในฐานขอมูลใหมากที่สุด โดยการจําลอง ตาราง (Table) ฟลด (Field)
และเรคคอรด (Record) หรือแมกระทั่งความสัมพันธระหวางตาราง (Data Relation) จาก
แหลงขอมูล มาไวในหนวยความจําหลัก ซึ่งผูพัฒนาจะสามารถเรียกใช และแกไขขอมูลที่อยูในคลาส
กลุมนี้ได เสมือนวากําลังทํางานกับฐานขอมูลจริง กอนที่จะทําการ Update ขอมูลจากคลาสเหลานี้
กลับไปยังแหลงขอมูล
• กลุมทีท่ ํางานกับแหลงขอมูลโดยตรง หรือทํางานแบบ Connected คลาสในกลุม นี้จะเปน
คลาสทีท่ ําการสราง Connection กับแหลงขอมูลโดยตรง ไมวา จะเปนไฟล หรือ ระบบจัดการ
ฐานขอมูลก็ตาม และทําการอาน หรือแกไขขอมูลไปยังแหลงขอมูลนั้น ซึ่งในคลาสกลุม นี้จะเกี่ยวของ
กับการเปด Connection ไปยังระบบจัดการฐานขอมูล และการใชคําสัง่ SQL เพื่อทําการเรียกดู หรือ
วาแกไขขอมูล โดยคลาสกลุม นี้ จะมีชื่อเรียกเปนทางการวา .NET Data Provider

รูปที่ 4.3 ไดอะแกรมแสดงโครงสรางของ ADO.NET
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4.4 รายละเอียดฐานขอมูล (Database Description)
โครงงานนี้ใชโปรแกรม Microsoft Access ในการสรางตารางฐานขอมูล (Database) เพื่อ
ติดตอกับ Web

Service

ในการใหบริการดานขอมูล แผนที่ของมหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษา

ประกอบดวยขอมูลหลายสวน ที่จําเปนตองใชในการจัดทําฐานขอมูล ซึ่งไดแก
1) ขอมูลกลอง (Camera) – ประกอบดวย Attribute ตางๆ ไดแก หมายเลขกลอง
(CameraID), ตําแหนงละติจูด (Latitute), ตําแหนงลองติจูด (Longtitute), สถานที่ตั้ง
(Location), ชนิดของกล อง (CameraType) และ รายละเอี ย ด (Description) โดยมี
CameraID เปน Primary Key เพื่อใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
2) บริเวณที่ติดตั้งกลอง (ZoneCamera) – ประกอบดวย Attribute ตางๆ ไดแก สถานที่
ติดตั้งกลอง (ZoneCameraID), รหัสพื้นที่(ZoneID) และ หมายเลขกลอง (CameraID)
โดยมี ZoneCameraID เปน Primary Key เพื่อใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
3) พื้นที่เขต (Zone) – ประกอบดวย Attribute ตางๆ ไดแก รหัสพื้นที่ (ZoneID), รหัสผู
ประสานงานฝายรักษาความปลอดภัย (SecurityID), ชื่อพื้นที่ควบคุม (Name) และ
ที่ตั้ง(Location) โดยมี ZoneID เปน Primary Key เพื่อใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
4) พื้นที่ควบคุม (Building) – ประกอบดวย Attribute ตางๆ ไดแก รหัสตําแหนงตาง ๆ ที่
ลอมลอบการควบคุม (BuildingID) รหัสพื้นที่ (ZoneID), ตําแหนงละติจูด (Latitute)
และ ตําแหนงลองติจูด (Longtitute) โดยมี BuildingID เปน Primary Key เพื่อใชใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ
5) ผูประสานงานฝายรักษาความปลอดภัย (Security) – ประกอบดวย Attribute ตางๆ
ไดแก รหัสผูประสานงานฝายรักษาความปลอดภัย

(SecurityID),

ชื่อ (Name),

นามสกุล (Surname), ตําแหนง (Position) และ หมายเลขโทรศัพท (Telephone) โดยมี
SecurityID เปน Primary Key เพื่อใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
จากขอมูลดานบนเราสามารถนํามาเชื่อมโยงความสัมพันธ Relationships ของแตละขอมูล
ไดดังแผนภาพขางลาง โดยใช Primary key ในการติดตอถึงกัน
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รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ Relationships ของฐานขอมูล

รูปที่ 4.5 หนาตางโปรแกรม Microsoft Access
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ตัวอยางการเพิ่มขอมูลเมื่อแสดงเปนตาราง

ตารางที่ 4.1 Building

30

ตารางที่ 4.2 Building (ตอ)
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ตารางที่ 4.3 Zone

ตารางที่ 4.4 Camera
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ตารางที่ 4.5 ZoneCamera
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ตารางที่ 4.6 Security

4.5 พื้นฐานคําสั่ง Structure Query Language (SQL)
การใชงาน database นั้น การที่จะไปดึงขอมูล เพิ่มเติมขอมูล ลบขอมูล หรือแกไขปรับปรุง
ขอมูลโดยตรงคงไมได จึ่งไดมีการนําภาษาที่ใชงานเกี่ยวกับฐานขอมูลที่เรียกวา Structure Query
Language (SQL) ซึ่งสามารถนําไปใชกับฐานขอมูลไดทุกชนิด
4.5.1 การดึงหรือเรียกขอมูลที่ตองการ
การเรีย กดู ขอมู ลนี้ ส ามารถทํา ไดโ ดยการกํา หนดเงื่อ นไขสํ า หรั บแสดงข อมูล ตลอดจน
กําหนดการเรียงลําดับขอมูลในฟลดที่กําหนด โดยสามารถดึงไดมาจากฐานขอมูลซึ่งมีรูปแบบดังนี้
SELECT ฟลดที่ตองการ FROM ตารางที่ตองการ [WHERE เงื่อนไขที่
ตองการ]
[GROUP BY เงื่อนไขของกลุม]
**คาที่อยูใน [ ] เปนออปชันจะมีหรือไมมีก็ได
ในที่นี้จะเปนตัวอยางของการเลือกทุกฟลดจากตาราง Camera จะใชรูปแบบ
SELECT * FROM Camera
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4.6 เทคโนโลยีที่ใชในการติดตอฐานขอมูล
namespace ที่ตองการใชงานกับ ADO.NET กับฐานขอมูลประกอบดวยดังนี้
- System.Data เปน namespace หลักของ ADO.NET ที่ประกอบดวยคลาสพื้นฐานที่โปร
ไวเดอรใชงาน โดยจะกําหนดคลาสที่แสดงตาราง, คอลัมน,

แถว ตัวอยางคลาสที่อยูใน

namespace นี้คือ DataSet, DataTable, DataRow, DataColumn
-System.Data.OleDb เปน namespace ที่กําหนดคลาสเพื่อใชงานกับแหลงขอมุล OLE
DB โดยใช .NET OleDb Data Provider ซึ่งการทํางานกับขอมูลแบบ OLE DB นี้คุณจะตองมี OLE
DB Provider สําหรับขอมูลนั้น คลาสในกลุมนี้จะขึ้นตนชื่อดวย OleDb แลวตามดวยคอมโพเนนต
เชน OleDbConnection, OleDbDataAdapter, OleDbDataReader, OleDbCommand เปนตน

4.7 การสรางตัวแปรออบเจ็กตสําหรับการติดตอฐานขอมูล
การเชื่อมตอกับฐานขอมูลเราตองสรางตัวแปรออบเจ็กตสําหรับเปนตัวกลางในการติดตอกับ
ฐานขอมูลเพื่อดําเนินการเปดฐานขอมูลในการดึงขอมูลตาง ๆ ออกมา หรือแกไขขอมูล โดยการ
สรางตัวแปรเชื่อมตอกับฐานขอมูลประกอบดวยกัน 2 สวน ดังนี้
1. ระบุโปรไวเดอรที่ตองการใช
2. ระบุตําแหนงของฐานขอมูลที่ตองการติดตอดวย
รูปแบบการติดตอฐานขอมูล Access ดวยโปรไวเดอร Jet
“Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = ชื่อและตําแหนงไฟลของ
ฐานขอมูล”;

คลาส OleDbConnection - คลาสนี้เปนคลาสสรางตัวแปรออบเจ็กตสําหรับติดตอกับ
ฐานขอมูล เพราะปกติยังติดตอกับฐานขอมูลโดยตรงนั้น ฐานขอมูลคงจะใชงานไมไดโดยตรง ดังนั้น
จึงตองสรางตัวกลางสําหรับเชื่อมตอขึ้นมากอน การสรางตัวแปรเชื่อมตอกับฐานขอมูลจะตองนําคา
โปรไวเดอรมาสรางตัวแปรออบเจ็กตสําหรับเชื่อมตอ โดยมีรูปแบบการสรางตัวแปรดังนี้
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รูปแบบการประกาศตัวแปร
OleDbConnection ชื่อตัวแปรออบเจ็กต = new OleDbConnection(ชื่อของโปรไวเดอรที่ใช
งาน);
Property ของคลาส OleDbConnection
- DataSource แหลงขอมูลที่กําหนดใหไปใชงานใน DataGrid
- Provider ชื่อของโปรไวเดอรที่ใชงาน
Method ของคลาส OleDbconnection
- Close ปดการเชื่อมตอหรือลบคาตัวแปรออบเจ็กต
- CreateCommand สรางคําสั่งสําหรับตัวแปรออบเจ็กต OleDbCommand
- Open เปดการติดตอกับฐานขอมูล

คลาส OleDbDataAdapter - คลาสนี้เปน Adapter สําหรับเชื่อมตอกับฐานขอมูลหรือเปน
ตัวกลางสําหรับเชื่อมตอฐานขอมูลแทนการติดตอกับฐานขอมูลโดยตรง โดยตัวแปร Adapter เปน
ตัวแปรชนิดออบเจ็กต โดยการสรางตัวแปรชนิดนี้ขึ้นมา ตองมีตัวแปรคําสั่ง SQL หรือคําสั่ง SQL
และตัวแปรเชื่อมตอกับฐานขอมูลกอน หากตองการจัดการขอมูลในฐานขอมูลออกมาตองนําตัวแปร
Adapter ถายขอมูลที่ไดมาลง DataSet กอน
Method - Fill เมธอดสําหรับนําคาในตารางมาใสในตัวแปร DataSet
วิธีการใชงาน คือ ชื่อตัวแปรออบเจ็กต.Fill(ชื่อตัวแปรออบเจ็กตของ DataSet)
คลาส DataSet - คลาสสําหรับจัดการกลุมของแคชขอมูลในตารางภายในหนวยความจํา
โดยขอมูลทั้งหมดใน DataSet คือ กลุมของขอมูลทั้งหมดในกลุมตารางที่เลือก เปรียบเสมือน
ฐานขอมูลตัวหนึ่งที่อยูในหนวยความจํา โดยสามารถดูหรือจัดการกับขอมูลที่คุณเลือกมาจากตาราง
นั้นได ใน DataSet จะมีตารางไดหลายตาราง โดยตารางใน DataSet คือ DataTable

ดังนั้น

DataSet จึงมีตารางขอมูลไดมากกวาหนึ่งตารางเหมือนฐานขอมูลตัวหนึ่ง
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การประกาศคาตัวแปร
DataSet ชื่อตัวแปรออบเจ็กต = new DataSet();
คลาส DataTable - คลาสสําหรับจัดการขอมูลใน DataSet ตาง ๆ เชน การดึงขอมูลใน
แถวของตารางใดออกมา การสรางตารางใหม การสรางแถวหรือคอลัมนใหมในตาราง เปนตน หรือ
เรียกวาการจัดการตารางขอมูลในหนวยความจําของ DataSet
คลาส DataRow - ใน DataTable นั้นจะมีแถวและคอลัมนเหมือนตารางในฐานขอมูลทุก
ประการ การที่จะเขาไปในแถวของขอมูลในตารางของ DataTable นั้นตองใชคลาส DataRow เพื่อ
เขาถึงขอมูลในตารางของ DataTable ได

4.8 การเชื่อมตอฐานขอมูลเขากับเว็บเซอรวิส
เมื่อไดทําฐานขอมูลเรียบรอยจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมตอฐานขอมุลเขากับเว็บเซอรวิส ซึ่ง
เมื่อไดรับคา strQuery ซึ่งเปนการ Query จากฐานขอมุล จากนั้นก็จะทําการ set คา ที่ไดรับจาก
การ Query จากฐานขอมูล
public string StrQuery
{
get { return strQuery; }
set { strQuery = value; }
}

จากนั้นก็จะทําการเชื่อมตอฐานขอมูลเขากับเว็บเซอรวสิ โดยให conObj เปนชื่อตัวแปร
ออบเจ็กต
และนําคาโปรไวเดอรมาสรางตัวแปรออบเจ็กตสําหรับเชือ่ มตอ โดยจะใช Data Source เพื่อบอกถึง
ชื่อและตําแหนงของฐานขอมูล
public void makeConnection()
{
conObj = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” +
“Data Source=C:\\ฐานขอมูลแผนที่ตาํ แหนงกลอง.mdb");
conObj.Open();
}
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4.8.1การสราง method เพื่อเชื่อมตอกับตารางหนึง่ ในฐานขอมูล
จากการที่เราไดสราง Web Service มาแลว ก็จะทําการเพิ่ม WebMethod เขาไปอีกใน Web
Service โดยหลังจากที่ไดเปดการติดตอฐานขอมูลแลว ก็จะใชออบเจ็กตของ OleDbDataAdapter
เปนตัวกลางในการเชื่อมตอฐานขอมูลซึ่งจะตองมีตัวแปรคําสั่ง SQL ในที่นี้ คือ StrQuery เชื่อมตอ
ฐานขอมูลกอนโดยที่ออบเจ็กตของ DataSet จะเปนตัวเก็บขอมูลทั้งหมดในตารางที่เลือกไว และจะ
มีเมธอดของ Fill เพื่อที่จะนําคาในตารางมาใสในตัวแปร DataSet
[WebMethod]
public DataSet Camera ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM Camera";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}

จากนั้นก็ใชวิธีการเดียวกันในการติดตอฐานขอมูล ซึ่งทําการเพิ่ม WebMethod เขาไปใน
Web Service จนครบตามจํานวนตารางของฐานขอมูลก็จะไดดังรูปที่ 9.4

38

รูปที่ 4.6 การแสดงผลของ Web Servicesหลังจากสราง method เพือ่ เชื่อมตอกับฐานขอมูล
หลังจากนั้นลองรันฟงกชัน เพื่อทดสอบการทํางาน เมื่อทําการ Run Application ซึ่งจะมี
WebMethod ที่เปนคําสั่งที่จําเปนตองมีอยูหนาการประกาศ method ใดๆ ที่ตองการใหถูกเรียกใช
ผาน web ได ลองเลือก Method ของ Camera ก็จะทําใหไดผลลัพธดังนี้

รูปที่ 4.7 การเรียกใช Method Camera จาก Web Service
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เมื่อทดสอบการทํางานของ Method แลว ลองคลิกปุม Invoke เพื่อสงคาดังกลาวไปยัง web
service ขั้นตอนนี้เปรียบไดกับเปนการเรียกใชงาน Method

รูปที่ 4.8 ไฟล xml แสดงขอมูลของ Camera
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บทที่ 5 เว็บแอพพลิเคชันแผนที่ (VmMap)
จากบทที่แลว (การสรางเว็บเซอรวิส) เราไดดูผลลัพธที่เว็บเมธอดสงออกมาผานเบราเซอร
ซึ่งเปนขอมูลแบบ XML บนโปรโตคอล SOAP แตในการใชงานจริงแลว ไคลเอนตไมสามารถดึงขอมูล
XML จากเว็บเมธอดมาใชงานไดโดยตรง แตไคลเอนตจะตองติดตอกับเว็บเมธอดผานตัวกลางที่
เรียกวา “พร็อกซี่” (Proxy) โดยพร็อกซี่นี้จะอนุญาตใหไคลเอนตทําการเรียกใชเว็บเมธอดพรอมกับ
การสงพารามิเตอรผานตัวมันดังภาพ

รูปที่ 5.1 การทํางานของพร็อกซี่

5.1 การเขาถึงเว็บเซอรวิส (Accessing the Web Service)
โดยการ Add Web Reference ใน Visual Studio วิธีเปนวิธีที่งายมาก เราสามารถทําการ
อางอิงไปยังเว็บเซอรวิสไดโดยตรงเหมือนกับการ Add Reference ไปที่ไฟลแอสเซมบลี โดยการคลิก
ขวาที่โปรเจคแลวเลือก Add Web Reference จะพบหนาจอดังภาพ
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รูปที่ 5.2 การสรางพร็อกซี่ดว ยการ Add Reference
จากรูปที่ 5.2 เราสามารถใส URL ของ WSDL ที่ชองดานบน หลังจากนั้นใหกดปุม Enter
เพื่อรองขอไฟล WSDL ถาหากไดรับขอมูลที่ถูกตองจาก WSDL แลว เราจะสามารถกําหนดชื่อของ
เว็บเซอรวิสในชองดานขวาได โดยชื่อนี้จะแทนเนมสเปซของเว็บเซอรวิสที่เราจะเรียกใชในโคดฝง
ไคลเอนต หลังจากนั้นใหกดปุม Add Reference เพื่อให Visual Studio 2005 ทําการสรางพร็อกซี่ให
ในโฟลเดอร App_WebReferences
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5.1.1 การ Add แผนที่จาก www.maps.google.com เขามาใน Web Application
ทําการสราง Web Application โดยการสราง form เพือ่ เรียกใชบริการของ Web Service
โดยการเขียน Code เพิ่มเขาไปในฟงกชันทีโ่ ปรแกรมได generate ไวแลว โดยการเขียน Code เพื่อ
Add แผนทีซ่ ึ่งอางอิงจาก www.maps.google.com เมื่อ run โปรแกรมดูก็จะไดรูปแผนที่โลกเขามา
อยูใน Web Application ของเรา

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
vmMap = new VmMap.VmMapService();
GoogleMap1.GoogleKey = ConfigurationManager.AppSettings["MapKey"].ToString();
GoogleMap1.Width = new Unit(100, UnitType.Percentage);
GoogleMap1.Height = new Unit(500, UnitType.Pixel);
GoogleMap1.Controls.Add(new
Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapTypeControl("smc"));
GoogleMap1.Controls.Add(new Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapControl("sc"));
GoogleMap1.RenderDelay = 600;
GoogleMap1.Click += new ClickHandler(GoogleMap1_Click);
GoogleMap1.OverlayClick += new OverlayClickHandler(GoogleMap1_MarkerClick);

รูปที่ 5.3 แสดงแผนที่โลก
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หลังจากที่เราไดสามารถทําการ Add แผนที่ซึ่งอางอิงจาก www.maps.google.com เขามา
อยูในWeb Application ของเราแลว จากนั้นเราก็จะเพิม่ ฟงกชันเขาไป เพื่อที่จะทําการ zoom เขาไป
ยังแผนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยอัตโนมัติ พรอม marker ไวตําแหนงหนึง่ เพื่อใหทราบวา
เปนแผนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งออกมาตามภาพดานลางนี้

if (!Page.IsPostBack)
{
InitializeComponent();
GoogleMap1.Latitude = vmMap.VmGetLatitude();
GoogleMap1.Longitude = vmMap.VmGetLongitude();
GoogleMap1.Zoom = vmMap.VmGetZoom();

GoogleIcon icon1 = new GoogleIcon();
GoogleLatLng p1 = new GoogleLatLng(7.007939, 100.500505);
GoogleMarker m1 = new GoogleMarker("m1", p1);
m1.MarkerText = "<b>Westminster</b><br />PSU.ENG";
GoogleMap1.Overlays.Add(m1);
}

รูปที่ 5.4 แสดงแผนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เมื่อเราไดทําการเพิ่มฟงกชัน เพื่อที่จะ zoom เขามายังแผนที่ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทรเรียบรอยแลว ก็จะทําการหาตําแหนงละติจูด ลองติจูดของตําแหนงของกลองที่ไดติดอยู
ภายในมหาวิทยาลัย โดยการใชเมาสไปคลิกตําแหนงที่ตองการ เพื่อที่จะนําตําแหนงละติจูด ลอง
ติจูดของตําแหนงของกลองแตละตัวมาทําฐานขอมูลตอไป

รูปที่ 5.5 แสดงแผนที่เมื่อตองการทราบตําแหนงละติจูด และลองติจูด
จากนัน้ จึงทําการ Add ตําแหนงของกลอง ณ ตําแหนงตาง ๆ ที่ไดทาํ ฐานขอมูลเอาไว เขา
ไปในแผนที่ของมหาวิทยาลัย โดยจะปรากฏเปนจุดสีแดงในแผนที่ของมหาวิทยาลัย

int i=0;
foreach (DataRow row in table.Rows)
{
p1[i] = new
GoogleLatLng(double.Parse(row["Latitude"].ToString()),
double.Parse(row["Longtitude"].ToString()));
m1[i] = new GoogleMarker(row["CameraID"].ToString(), p1[i]);
m1[i].MarkerText = row["Location"].ToString() +
row["Description"].ToString();
GoogleMap1.Overlays.Add(m1[i]);
i++;
}
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จากโคดอธิบายไดวาเราสามารถ add จุด โดยการกําหนดพิกัด ละติจูด และลองติจูด
จากนั้นจึงทําการ Mark เปนสีแดง เพื่อสังเกตเปนไดชัดในแผนที่ นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียด
ตําแหนงเปนชื่อสถานที่ตางๆ ในแผนที่อีกดวย

รูปที่ 5.6 การแสดงของจุดทีไ่ ด add เขาไปในแผนที่

รูปที่ 5.7 แสดงเปนชื่อสถานที่บนแผนที่ (โรงไฟฟา)
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รูปที่ 5.8 แสดงเปนชื่อสถานที่บนแผนที่ (ตลาดนัดสีเขียว)
หลังจาก Add ตําแหนงของกลองไดแลว ก็ทําการ Add Polygon เพื่อเปนการกําหนดโซน
ควบคุมวาโซนดังกลาวมีใครเปนผูประสานงานดานความปลอดภัยหรือผูรับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นๆ

จากโคดอธิบายไดวาจากสามารถ Add Polygon โดยการสรางออบเจ็กต GooglePolygon
ซึ่ง Polygon 1 อัน จะประกอบดวยจุดหลายๆจุด แลวลากเชื่อมตอกัน โดยใชพิกัดละติจูด และลองติ
จูด จนเปน Polygon ตามรูปที่ 9.10
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รูปที่ 5.9 แผนที่หลังจากการ Add Polygon 1 Zone
จากนั้นทําการ Add Polygon โดยใชหลักการเหมือนกัน ตอไปเรื่อยๆ จนครบ ตามทีก่ ําหนด
ไวในฐานขอมูล

รูปที่ 5.10 แผนทีห่ ลังจาก Add Polygon จนครบ
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บทที่ 6 เว็บแอพพลิเคชันเหตุการณ (VmEvent)
ในสวนนี้ก็จะเปนแอพพลิเคชันที่ทําหนาที่ในการเก็บ CameraID ที่จับภาพเหตุการณไว เมื่อ
มีเหตุการณเกิดขึ้น และ BeginTime ซึ่งจะเปนเวลาเริ่มตนของการเกิดเหตุการณของกลองตัวนั้นที่
จับภาพไว ซึ่งจะมีหลักการทํางานดังนี้

Event

Send

Event Object

request

Map application

reply
รูปที่ 6.1 หลักการทํางานของเว็บแอพพลิเคชัน (VmEvent)

6.1 หลักการทํางานแตละสวนของเว็บแอพพลิเคชัน (VmEvent)
6.1.1 การสงขอมูลเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
จากแผนภาพดานบนสามารถแบงออกเปน 3 สวน ใหญๆ คือ Eventservice, Eventobject
และ Web application ซึ่งจะอธิบายหลักการทํางานตาม State ดังตอไปนี้

รูปที่ 6.2 การสงขอมูลเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
โดยหลักการทํางานนั้น Event Service เปนตัวประสานกันระหวางโปรแกรมที่ทํางานอยู
(ในอินเทอรเน็ต) เมื่อเกิดเหตุการณ (Event) ขึ้น ซึ่งเหตุการณนั้นจะเขามายัง Event Service โดยที่
Event Service จะทําการสงเหตุการณนั้น เหตุการณที่สงไปนั้นจะอยูในรูปแบบของขอมูลที่เปน
CameraID และ BeginTime ซึ่งจะสงไปยัง EventObject โดยที่ EventObject นั้นจะเปนตัวทํา
หนาที่ในการเก็บขอมูลเหตุการณดังกลาวไวโดยที่จะเก็บในรูปแบบของขอมูลที่ CameraID และ
BeginTime ดังที่ไดกลาวไวแลว
ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นมานั้น อาจจะเกิดขึ้นหลาย ๆ เหตุการณ ดังนั้นจึงอาจจะมีการสง
เหตุการณหลาย ๆ เหตุการณเขามา เพราะฉะนั้นแลว EventService ก็จะทําการสง CameraID
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6.1.2 การเรียกใชขอมูลจาก EventObject
เมื่อ EventObject มีขอมูลในรูปแบบที่เปน CameraID และ BeginTime เก็บไวจํานวนหนึ่ง
ตามที่มีการเกิดเหตุการณขึ้นมา ซึ่ง Web Application ก็จะนําดึงขอมูลนั้นมา โดยอธิบายหลักการ
ทํางานดังนี้
/ reply

/ request
Map Application

Event Object

รูปที่ 6.3 การเรียกใชขอมูลจาก EventObject
ดังที่ไดกลาวไวแลววา EventObject จะเปนตัวเก็บขอมูลรูปแบบของ CameraId และ
BeginTime ซึ่งขอมูลที่เก็บนั้น อาจจะมีหลาย ๆ เหตุการณ ใน EvnetObject หลังจากนั้นในสวน
Web Application ก็จะทําการรองขอไปยัง EventObject เพื่อตองการขอมูลที่เก็บไว EventObject
เมื่อไดรับการรองขอก็จะสงขอมูลที่เปน CameraID และ BeginTime ไปยัง Web Application เมื่อ
Web Application ไดรับขอมูลแลวก็จะนําขอมูลนี้ไปแสดงบนแผนที่วามีเหตุการณเกิดขึ้นที่กลองตัว
ไหน (CameraID) และเวลาเริ่มตนของการเหตุการณ (BeginTime) จากนั้น Web Application ก็จะ
ไปรองขอไปยัง EvenObject ใหม เพื่อตองการขอมูล (ถายังมีเหตุการณที่ EventObject เก็บไว ) ทํา
อยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาไมมีเหตุการณอยูใน EventObject
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6.2 การสรางและการทํางานของ EventService
หลักการของการสราง EventService นั้น จะมีหลักการที่เดียวกันดังที่กลาวมาในสวนของ
MapService แตในสวนของ EventService นั้น จะเปน Service ที่คอยใหบริการในการสงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจากกลอง CameraID และรวมถึงเวลาเริ่มตน BeginTime ที่เกิดขึ้นของเหตุการณใน
ขณะนั้นของกลองตัวนั้น

รูปที่ 6.4 การแสดงผลของ VmEventService
หลังจากนั้นลองดูที่ method Event เพื่อทดสอบการทํางาน เรียกใชผาน Web Brower ก็
จะทําหนาที่ใหบริการเมื่อมี Event เขามา ก็จะไดผลลัพธดังนี้

รูปที่ 6.5 การแสดงผล method ของ Event เพื่อรอรับคาจาก user
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จากนั้นเราใสคาไปดู สมมติวามีเหตุการณเกิดขึ้นที่ CameraID เปน 1 และ BeginTime เปน
08.00 น. ก็จะไดผลตามรูปที่ 6.6

รูปที่ 6.6 การแสดงผล method ของ Event เมื่อรับคาจาก user แลว

6.3 การสรางและการทํางานของ EventObject
การสราง EventObject นั้น เพื่อที่จะเก็บเหตุการณที่ไดรับจาก EventService ซึ่งจะตอง
สรางขึ้นมาเพื่อรองรับขอมูลที่อยูในรูปแบบของ CamerID และ BeginTime ซึ่งจะสงมาดวยกัน และ
อาจจะมีการเกิดเหตุการณขึ้นหลาย ๆ เหตุการณ ที่สงมา เพราะฉะนั้น EventObject ก็จะตอง
สามารถที่จะเก็บ CamerID และ BeginTime ที่สงมาดวยกัน และสามารถเก็บหลาย ๆ เหตุการณได
อีกทั้งจะตองมีตัวนับเพื่อคอยบอกวามีกี่เหตุการณที่เขามาเก็บไวใน EventObject ซึ่งจะอยูใน
ลักษณะของการทํางานตามรูปที่ 6.7
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รูปที่ 6.7 Flow Chart แสดงการทํางานของ EventObject

6.4 การรองขอขอมูลจาก EventObject
ในสวนของ Web Application นี้ จะใชในการแสดงแผนที่ของมหาวิทยาลัยและกลอง ณ
ตําแหนงตาง ๆ ตามที่ไดทําไวแลว จากนี้ก็จะเปนการรองขอขอมูลไปยัง EventObject เพื่อมาแสดง
วา มีเหตุการณเกิดขึ้น ณ กลองตําแหนงใด และเวลาเริ่มตนของเกิดเหตุการณเปนเวลาเทาไหร
ซึ่งนอกจากอางอิงถึง MapService แลว เราก็จะตองอางอิงถึง EventService เพื่อที่จะแสดง
CameraID และ BeginTime บนแผนที่ได โดยหลักการการอางอิง Web Service ก็ไดกลาวไวกอน
หนานี้แลว
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รูปที่ 6.8 แสดงตําแหนงของกลองภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพรอมทัง้ ตัวอยางของการ
ระบุตําแหนงของกลองและเวลาเริ่มตนของเหตุการณที่เกิดขึ้น
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บทที่ 7 เว็บแอพพลิเคชันการเตือน (VmAlert)
ในสวนของแอพพลิเคชันนี้ (VmAlert) จะเปนการเตือนไปยังผูรักษาความปลอดภัย เมื่อมี
การเกิดเหตุรายขึ้นมา ก็จะทําการติดตอไปยังหมายเลขโทรศัพทของผูรักษาความปลอดภัยเพื่อให
ผูรักษาความปลอดภัยทําหนาที่ตอไป

7.1 หลักการทํางานของ AlertService
หลังจากที่ไดมีการสงเหตุการณที่เกิดขึ้น นั่นก็คือสงตําแหนงของกลองที่จับภาพเหตุการณ
นั้นไวและเวลาเริ่มตนที่เกิดเหตุการณขึ้นมาเขามายัง Web Application ก็จะแสดงออกมาบน Web
Application ซึ่งจะประกอบไปดวยแผนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและพรอมทั้งระบุตําแหนง
ของกลองและเวลาเริ่มตนของเหตุการณที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็จะทําการติดตอไปยังผูรักษาความ
ปลอดภัยที่รับผิดชอบในโซนที่เกิดเหตุการณนั้น ๆ โดยติดตอทางหมายเลขโทรศัพทของผูรักษาความ
ปลอดภัย

รูปที่ 7.1 แสดงการเตือนไปยังผูรักษาความปลอดภัยเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น

7.2 การสราง AlertService
ในสวนของ AlertService นั้น จะทําหนาใหบริการหมายเลขโทรศัพทของผูรักษาความ
ปลอดภั ย เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ เ กิ ด ขึ้ น มาก็ จ ะไปทํ า การค น หาหมายเลขโทรศั พ ท ข องผู รั ก ษาความ
ปลอดภัยจากฐานขอมูล โดยจะติดตอไปยังผูรักษาความปลอดภัยที่ทําหนารับผิดชอบโซนนั้น ๆ ที่ได
เกิดเหตุการณขึ้นมา จะไดรูปแบบของ AlertService ดังรูปที่ 7.2
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รูปที่ 7.2 การแสดง Zone ของผูรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบ
จากนั้นเมื่อได AlertService แลว ลองทําการทดสอบการทํางาน โดยการเรียกผาน Web
Browser ซึ่งจะไปทําการคนหาหมายเลขโทรศัพทจากฐานขอมูลของผูรักษาความปลอดภัย ก็จะได
ตามรูปที่ 7.3

Telephone Number

รูปที่ 7.3 หมายเลขโทรศัพทของผูรักษาความปลอดภัย
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บทที่ 8 สรุปผลโครงงาน
8.1 สรุปผลการทํางาน
8.1.1รายละเอียดการทํางานโดยภาพรวม
โครงงานนี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เดิ ม ที่ ใ ช อ ยู ภ ายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มการเตือนภัยเขาไปในระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีอยูเดิม ดวยการจับภาพเคลื่อนไหว ณ เวลาขณะนั้นและแสดงผลผานทาง
หนาจอคอมพิวเตอร ทําใหผูรับผิดชอบไดทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสามารถประสานงานกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้น
8.1.2การสรางเว็บเซอรวิส
ผูพัฒนาไดทาํ การสรางเว็บเซอรวิส (Web service) ขึ้นมา โดยมีขั้นตอนในการสรางเว็บ
เซอรวิส คือ สรางฟงกชนั ขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานซึง่ เรียกวาเว็บเมธอด ผูใชสามารถเรียกใช
บริการผานทางเว็บเมธอดนี้ เว็บเซอรวิสทีส่ รางขึ้นเปนการใหบริการเกีย่ วกับขอมูลแผนที่เพื่อที่จะ
ทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น และใหบริการโดยการเตือนไปยังผูรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบในโซน
ที่เกิดเหตุการณนั้น ๆ
8.1.3การสรางเว็บแอพพลิเคชัน
เว็บแอพพลิเคชันที่สรางขึ้นประกอบดวยกัน 3 สวนคือ เว็บแอพพลิเคชันแผนที่ เว็บแอพ
พลิเคชันเหตุการณ และเว็บแอพพลิเคชันการเตือนภัย เพื่อใหผูดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเขา
มาใชงาน รับทราบขอมูลเกีย่ วกับตําแหนงของกลองภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริเวณที่
รับผิดชอบ โดยผูดูแลระบบรักษาความปลอดภัยจะทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการแจงเตือนบน
หนาเว็บแอพพลิเคชัน
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8.2 ปญหาและอุปสรรค
• ในการอางอิงถึงแผนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้นเราจะอางอิงมาจาก
www.maps.google.com
ซึ่ ง เป น แผนที่ ที่ ยั ง ไม มี ก ารอั พ เดทให ต รงตามแผนที่ ข อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในปจจุบัน จึงทําใหแผนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ใชนั้นไมตรง
ตามความเปนจริงเทาที่ควร
• ในการทดสอบการทํางานนั้นเปนการทดสอบผาน Web Brower ซึ่งจริง ๆ แลวจะมีตัว
Server อยู ในการเก็บขอมูลที่ใชในการทํางาน และในการทดสอบนั้นเปนการสมมติวามีเหตุการณ
ขึ้นมา ไมไดมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง ซึ่งเราไมสามารถที่จะทราบไดวา Software ที่ทํานั้นสามารถที่จะ
นําไปใชไดจริงมากนอยแคไหน
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ภาคผนวก
แสดง code ในสวนของ Map Aplication
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Configuration;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Security;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Web.UI.WebControls.WebParts;
System.Web.UI.HtmlControls;
System.Data.OleDb;
Reimers.Map;

namespace VmWebApp
{
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
private System.Timers.Timer timer1;
protected GoogleLatLng[] p1;
protected GoogleMarker[] m1;
protected GoogleIcon icon1;
protected VmMap.VmMapService vmMap;
protected VmEvent.VmEventService vmEvent ;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
vmMap = new VmMap.VmMapService();
GoogleMap1.GoogleKey =
ConfigurationManager.AppSettings["MapKey"].ToString();
GoogleMap1.Width = new Unit(100, UnitType.Percentage);
GoogleMap1.Height = new Unit(500, UnitType.Pixel);
GoogleMap1.Controls.Add
(new
Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapTypeControl("smc"));
GoogleMap1.Controls.Add
(new Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapControl("sc"));
GoogleMap1.RenderDelay = 600;
GoogleMap1.Click += new ClickHandler(GoogleMap1_Click);
GoogleMap1.OverlayClick +=
new OverlayClickHandler(GoogleMap1_MarkerClick);
if (!Page.IsPostBack)
{
InitializeComponent();
// Setup Global Variables
GoogleMap1.Latitude = vmMap.VmGetLatitude();
GoogleMap1.Longitude = vmMap.VmGetLongitude();
GoogleMap1.Zoom = vmMap.VmGetZoom();
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GoogleIcon icon1 = new GoogleIcon();
icon1.ID = "cam_fix";
icon1.Image =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_fix.png";
icon1.ImageSize = new GoogleSize(12, 20);
icon1.AnchorPoint = new GooglePoint(6, 20);
icon1.Shadow =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_fix.png";
icon1.ShadowSize = new GoogleSize(22, 20);
icon1.InfoWindowAnchor = icon1.AnchorPoint;
GoogleIcon icon2 = new GoogleIcon();
icon2.ID = "cam_ptz";
icon2.Image =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_ptz.png";
icon2.ImageSize = new GoogleSize(12, 20);
icon2.AnchorPoint = new GooglePoint(6, 20);
icon2.Shadow =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_ptz.png";
icon2.ShadowSize = new GoogleSize(22, 20);
icon2.InfoWindowAnchor = icon2.AnchorPoint;
// Setup Camera Layer
DataSet cam;
cam = vmMap.Camera();
DataTable table = cam.Tables[0];
p1 = new GoogleLatLng[table.Rows.Count];
m1 = new GoogleMarker[table.Rows.Count];
int i = 0;
foreach (DataRow row in table.Rows)
{
p1[i] = new GoogleLatLng(double.Parse(row["Latitude"].ToString()),
double.Parse(row["Longtitude"].ToString()));
m1[i] = new GoogleMarker(row["CameraID"].ToString(),
p1[i]);
m1[i].MarkerText = row["Location"].ToString() +
row["Description"].ToString();
if(row["CameraType"].ToString() == "Fixed Camera")
m1[i].Options = new GoogleMarkerOptions(icon1);
if (row["CameraType"].ToString() == "Pan-Tilt-Zoom Dome
Camera")
m1[i].Options = new GoogleMarkerOptions(icon2);
GoogleMap1.Overlays.Add(m1[i]);
i++;
}
// Setup Zones layer
DataSet zone;
GooglePolygon pl;
GoogleLatLng p2;
zone = vmMap.Zone();
DataTable zone_table = zone.Tables[0];
foreach (DataRow zone_row in zone_table.Rows)
{
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DataSet build;
build = vmMap.Building(int.Parse(zone_row["ZoneID"].ToString()));
DataTable build_table = build.Tables[0];
pl = new GooglePolygon();
foreach (DataRow build_row in build_table.Rows)
{
p2 = new
GoogleLatLng(double.Parse(build_row["Latitude"].ToString()),
double.Parse(build_row["Longtitude"].ToString()));
pl.Points.Add(p2);
}
pl.BorderWidth = 2;
pl.BorderOpacity = 0.25;
pl.FillColor = System.Drawing.Color.Blue;
pl.FillOpacity = 0.25;
pl.ID = "PL-"+zone_row["ZoneID"].ToString();
GoogleMap1.Overlays.Add(pl);
}

}
}
protected void GoogleMap1_MarkerClick
(GoogleMap Map, GoogleOverlay Marker, ref String MapCommand)
{
GoogleMarker m = (GoogleMarker)Marker;
MapCommand = m.OpenInfoWindowHTML(Map,"<div style=\"width:100px;
overflow: auto;\">" + m.MarkerText + "</div>");
}
protected void GoogleMap1_Click
(GoogleMap Map, GoogleLatLng Point, ref String MapCommand)
{
MapCommand = Map.OpenInfoWindowHTML(Point, "<div style=\"width:
200px; overflow: auto;\">Lat: " + Point.Latitude.ToString() + "<br
/>Lng: " + Point.Longitude.ToString() + "</div>");
}

private void InitializeComponent()
{
this.timer1 = new System.Timers.Timer();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();
//
// timer1
//
this.timer1.Enabled = true;
this.timer1.Elapsed += new
System.Timers.ElapsedEventHandler(this.timer1_Elapsed);
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).EndInit();
}
private void timer1_Elapsed(object sender,
System.Timers.ElapsedEventArgs e)
{
vmEvent = new VmEvent.VmEventService();
VmEvent.EventObject[] s = vmEvent.Event("1", "10.00 น.");
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string Ip = "";
string TimeIp = "";
Ip = s[0].CameraID;
TimeIp = s[0].BeginTime;
Label1.Text = Ip;
Label2.Text = TimeIp;
}
}
}
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แสดง code ในสวนของ Map Service
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.ComponentModel;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmMapService : System.Web.Services.WebService
{
OleDbConnection conObj;
private string strQuery;
public string StrQuery
{
get { return strQuery; }
set { strQuery = value; }
}
public void makeConnection()
{
conObj = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
+
"Data Source=C:\\DB_PSU.mdb");
conObj.Open();
}
static
static
static
static

string vmMapName = "";
double vmLatitude = 7.007939;
double vmLongitude = 100.500505;
int vmZoom = 16;

[WebMethod]
public string VmGetMapName()
{
return vmMapName;
}
[WebMethod]
public bool VmSetMapName(string vmName)
{
vmMapName = vmName;
return true;
}
[WebMethod]
public double VmGetLatitude()
{
return vmLatitude;
}
[WebMethod]
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public double VmGetLongitude()
{
return vmLongitude;
}
[WebMethod]
public int VmGetZoom()
{
return vmZoom;
}

[WebMethod]
public DataSet Zone()
{
StrQuery = "SELECT ZoneID FROM Building GROUP BY ZoneID";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet Building (int ZoneID)
{
StrQuery = "SELECT * FROM Building WHERE ZoneID=" +
ZoneID.ToString() + " ORDER BY BuildingID";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet Camera ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM Camera";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet Security ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM Security";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery,
conObj);
DataSet ds = new DataSet();
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da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet ZoneCamera ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM ZoneCamera";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
}
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แสดง code ในสวนของ Event Service
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmEventService : System.Web.Services.WebService
{
protected EventObjectCollection objectList = new
EventObjectCollection();
EventObject obj = new EventObject();

[WebMethod]
public EventObjectCollection
{
obj.CameraID = Ip;;
obj.BeginTime = t;
objectList.Add(obj);
return objectList;
}

Event(string Ip, string t)
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แสดง code ในสวนของ Alert Service
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.ComponentModel;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmAlertService : System.Web.Services.WebService
{
OleDbConnection conObj;
private string strQuery;
public string StrQuery
{
get { return strQuery; }
set { strQuery = value; }
}
public void makeConnection()
{
conObj = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
+
"Data Source=C:\\DB_PSU.mdb");
conObj.Open();
}

[WebMethod]
public DataSet Security(string ZoneID)
{
StrQuery = "SELECT scr.Telephone
FROM [Security] scr,[ZoneCamera] zcam,[Zone] z,[Camera] cam
WHERE cam.CameraID=zcam.CameraID and zcam.ZoneCameraID=z.ZoneID and
z.ZoneID=scr.SecurityID and cam.CameraID="+ZoneID;
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}

}
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ภาคผนวก
แสดง code ในสวนของ Map Aplication
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Configuration;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Security;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Web.UI.WebControls.WebParts;
System.Web.UI.HtmlControls;
System.Data.OleDb;
Reimers.Map;

namespace VmWebApp
{
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
private System.Timers.Timer timer1;
protected GoogleLatLng[] p1;
protected GoogleMarker[] m1;
protected GoogleIcon icon1;
protected VmMap.VmMapService vmMap;
protected VmEvent.VmEventService vmEvent ;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
vmMap = new VmMap.VmMapService();
GoogleMap1.GoogleKey =
ConfigurationManager.AppSettings["MapKey"].ToString();
GoogleMap1.Width = new Unit(100, UnitType.Percentage);
GoogleMap1.Height = new Unit(500, UnitType.Pixel);
GoogleMap1.Controls.Add
(new Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapTypeControl("smc"));
GoogleMap1.Controls.Add
(new Reimers.Map.Controls.GoogleSmallMapControl("sc"));
GoogleMap1.RenderDelay = 600;
GoogleMap1.Click += new ClickHandler(GoogleMap1_Click);
GoogleMap1.OverlayClick +=
new OverlayClickHandler(GoogleMap1_MarkerClick);
if (!Page.IsPostBack)
{
InitializeComponent();
// Setup Global Variables
GoogleMap1.Latitude = vmMap.VmGetLatitude();

GoogleMap1.Longitude = vmMap.VmGetLongitude();
GoogleMap1.Zoom = vmMap.VmGetZoom();
GoogleIcon icon1 = new GoogleIcon();
icon1.ID = "cam_fix";
icon1.Image =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_fix.png";
icon1.ImageSize = new GoogleSize(12, 20);
icon1.AnchorPoint = new GooglePoint(6, 20);
icon1.Shadow =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_fix.png";
icon1.ShadowSize = new GoogleSize(22, 20);
icon1.InfoWindowAnchor = icon1.AnchorPoint;
GoogleIcon icon2 = new GoogleIcon();
icon2.ID = "cam_ptz";
icon2.Image =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_ptz.png";
icon2.ImageSize = new GoogleSize(12, 20);
icon2.AnchorPoint = new GooglePoint(6, 20);
icon2.Shadow =
"http://www.Reimers.dk/images/icons/cam_ptz.png";
icon2.ShadowSize = new GoogleSize(22, 20);
icon2.InfoWindowAnchor = icon2.AnchorPoint;
// Setup Camera Layer
DataSet cam;
cam = vmMap.Camera();
DataTable table = cam.Tables[0];
p1 = new GoogleLatLng[table.Rows.Count];
m1 = new GoogleMarker[table.Rows.Count];
int i = 0;
foreach (DataRow row in table.Rows)
{
p1[i] = new GoogleLatLng(double.Parse(row["Latitude"].ToString()),
double.Parse(row["Longtitude"].ToString()));
m1[i] = new GoogleMarker(row["CameraID"].ToString(), p1[i]);
m1[i].MarkerText = row["Location"].ToString() +
row["Description"].ToString();
if(row["CameraType"].ToString() == "Fixed Camera")
m1[i].Options = new GoogleMarkerOptions(icon1);
if (row["CameraType"].ToString() == "Pan-Tilt-Zoom Dome Camera")
m1[i].Options = new GoogleMarkerOptions(icon2);
GoogleMap1.Overlays.Add(m1[i]);
i++;
}
// Setup Zones layer
DataSet zone;

GooglePolygon pl;
GoogleLatLng p2;
zone = vmMap.Zone();
DataTable zone_table = zone.Tables[0];
foreach (DataRow zone_row in zone_table.Rows)
{
DataSet build;
build = vmMap.Building(int.Parse(zone_row["ZoneID"].ToString()));
DataTable build_table = build.Tables[0];
pl = new GooglePolygon();
foreach (DataRow build_row in build_table.Rows)
{
p2 = new GoogleLatLng(double.Parse(build_row["Latitude"].ToString()),
double.Parse(build_row["Longtitude"].ToString()));
pl.Points.Add(p2);
}
pl.BorderWidth = 2;
pl.BorderOpacity = 0.25;
pl.FillColor = System.Drawing.Color.Blue;
pl.FillOpacity = 0.25;
pl.ID = "PL-"+zone_row["ZoneID"].ToString();
GoogleMap1.Overlays.Add(pl);
}

}
}
protected void GoogleMap1_MarkerClick
(GoogleMap Map, GoogleOverlay Marker, ref String MapCommand)
{
GoogleMarker m = (GoogleMarker)Marker;
MapCommand = m.OpenInfoWindowHTML(Map,"<div style=\"width:100px;
overflow: auto;\">" + m.MarkerText + "</div>");
}
protected void GoogleMap1_Click
(GoogleMap Map, GoogleLatLng Point, ref String MapCommand)
{
MapCommand = Map.OpenInfoWindowHTML(Point, "<div style=\"width:
200px; overflow: auto;\">Lat: " + Point.Latitude.ToString() +
"<br />Lng: " + Point.Longitude.ToString() + "</div>");
}

private void InitializeComponent()
{
this.timer1 = new System.Timers.Timer();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();
//
// timer1
//
this.timer1.Enabled = true;
this.timer1.Elapsed += new
System.Timers.ElapsedEventHandler(this.timer1_Elapsed);

((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).EndInit();
}
private void timer1_Elapsed(object sender,
System.Timers.ElapsedEventArgs e)
{
vmEvent = new VmEvent.VmEventService();
VmEvent.EventObject[] s = vmEvent.Event("1", "10.00 น.");
string Ip = "";
string TimeIp = "";
Ip = s[0].CameraID;
TimeIp = s[0].BeginTime;
Label1.Text = Ip;
Label2.Text = TimeIp;
}
}
}

แสดง code ในสวนของ Map Service
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.ComponentModel;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmMapService : System.Web.Services.WebService
{
OleDbConnection conObj;
private string strQuery;
public string StrQuery
{
get { return strQuery; }
set { strQuery = value; }
}
public void makeConnection()
{
conObj = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=C:\\DB_PSU.mdb");
conObj.Open();
}
static
static
static
static

string vmMapName = "";
double vmLatitude = 7.007939;
double vmLongitude = 100.500505;
int vmZoom = 16;

[WebMethod]
public string VmGetMapName()
{
return vmMapName;
}
[WebMethod]
public bool VmSetMapName(string vmName)
{
vmMapName = vmName;
return true;
}
[WebMethod]
public double VmGetLatitude()

{
return vmLatitude;
}
[WebMethod]
public double VmGetLongitude()
{
return vmLongitude;
}
[WebMethod]
public int VmGetZoom()
{
return vmZoom;
}

[WebMethod]
public DataSet Zone()
{
StrQuery = "SELECT ZoneID FROM Building GROUP BY ZoneID";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet Building (int ZoneID)
{
StrQuery = "SELECT * FROM Building WHERE ZoneID=" +
ZoneID.ToString() + " ORDER BY BuildingID";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet Camera ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM Camera";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}

[WebMethod]
public DataSet Security ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM Security";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
[WebMethod]
public DataSet ZoneCamera ()
{
StrQuery = "SELECT * FROM ZoneCamera";
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}
}

แสดง code ในสวนของ Event Service
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmEventService : System.Web.Services.WebService
{
protected EventObjectCollection objectList = new
EventObjectCollection();
EventObject obj = new EventObject();

[WebMethod]
public EventObjectCollection
{
obj.CameraID = Ip;;
obj.BeginTime = t;
objectList.Add(obj);
return objectList;
}

Event(string Ip, string t)

แสดง code ในสวนของ Alert Service
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.ComponentModel;
System.Collections;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class VmAlertService : System.Web.Services.WebService
{
OleDbConnection conObj;
private string strQuery;
public string StrQuery
{
get { return strQuery; }
set { strQuery = value; }
}
public void makeConnection()
{
conObj = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=C:\\DB_PSU.mdb");
conObj.Open();
}

[WebMethod]
public DataSet Security(string ZoneID)
{
StrQuery = "SELECT scr.Telephone
FROM [Security] scr,[ZoneCamera] zcam,[Zone] z,[Camera] cam
WHERE cam.CameraID=zcam.CameraID and zcam.ZoneCameraID=z.ZoneID and
z.ZoneID=scr.SecurityID and cam.CameraID="+ZoneID;
this.makeConnection();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(StrQuery, conObj);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
conObj.Close();
return ds;
}

}

