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Longdo Traffic เปิ ดต ัวข้อมูลจราจรคุณภาพสูง Traffic Gold
1 พฤษภาคม 2555

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จากัด เจ ้าของบริการ Longdo Traffic เว็บไซต์

ข ้อมูลสภาพจราจรกรุงเทพฯ และประเทศไทย (http://map.longdo.com) ร่วมกับ บริษัท ออริสคอม
จากัด (http://www.oriscom.com/)

เปิ ดให ้บริการข ้อมูล จราจรคุณภาพสูงที่ใช ้แหล่งข ้อมูลจากรถ

TAXI กว่าพันคัน โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผู ้ใช ้ทีต
่ ้องการข ้อมูลสภาพจราจรทีแ
่ ม่นยาและครอบคลุมขึน
้
เพือ
่ การตัดสินใจในการเลือกเส ้นทางการขับขีท
่ ถ
ี่ ก
ู ต ้องมากขึน
้
ข ้อมูลจราจรคุณภาพสูง จะประกอบด ้วย ข ้อมูลจราจรพืน
้ ฐานจากภาครัฐและมูลนิธศ
ิ น
ู ย์ข ้อมูลจราจร
ภาครัฐ (iTic) และเพิม
่ เติมด ้วยข ้อมูลจากรถยนต์สาธารณะ (TAXI) ทีว่ งิ่ ตามท ้องถนน เรียกว่า Mobile
Probe

ทีจ
่ ะส่งข ้อมูลกลับมายังศูนย์ข ้อมูลทุกๆ

1

นาที เพือ
่ ประมวลผลและคานวณความเร็วในการ

เดินทางเฉลีย
่ ของถนนเส ้นนัน
้ ๆ ออกมา ทาให ้ได ้ข ้อมูลจราจรที่
 แม่นยา เนือ
่ งจากใช ้ข ้อมูลจากรถยนต์ทก
ี่ าลังเดินทางบนถนนเส ้นนัน
้ ๆ อยูจ
่ ริงๆ ไม่ใช่จากกล ้อง
ถ่ายจากระยะไกล หรือ การประมาณด ้วยมนุษย์
 ครอบคลุม เนือ
่ งจากรถ TAXI สามารถวิง่ ไปได ้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เฉพาะแต่ภายในตัวเมือง
กรุงเทพมหานคร แต่รวมถึงปริมณฑลและหลายๆ จังหวัดใกล ้เคียง
 ละเอียด เนือ
่ งจากรถ TAXI สามารถวิง่ ไปได ้ตามตรอกซอกซอย ไม่เฉพาะแต่ถนนเส ้นหลักๆ แต่
รวมถึงถนนซอย และ ทางลัดทีส
่ าคัญ

เปรียบเทียบข ้อมูลจราจรแบบพืน
้ ฐาน (ซ ้าย) และ แบบคุณภาพสูง Traffic Gold (ขวา)

โดยในช่วงเริม
่ ต ้นจะมีข ้อมูลจราจรจากรถ TAXI ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 1,000 คัน
และจะเพิม
่ จานวนขึน
้ เรือ
่ ยๆ
ผูส
้ นใจใชง้ าน
ผู ้สนใจสามารถใช ้งานข ้อมูลจราจรคุณภาพสูง โดยการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ Longdo Traffic รุน
่ 2.0
บนอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ของท่านจาก Apple App Store แล ้วเลือกติดตัง้ Traffic Gold Package
โดยมีอต
ั ราค่าใช ้จ่ายอยูท
่ ี่ $2.99 (ประมาณ 90 บาท) ต่อระยะเวลา 3 เดือน หรือ ประมาณวันละ 1 บาท
นอกจากนีย
้ งั มี Package Traffic พืน
้ ฐาน ราคา $0.99 (ประมาณ 30 บาท) ต่อ 3 เดือน หรือ ประมาณ
วันละ 33 สตางค์
ส่วนการใช ้งานผ่านเว็บไซต์ http://traffic.longdo.com/ ยังคงทาได ้ตามปกติ โดยจะเป็ นข ้อมูล
สภาพจราจรแบบพืน
้ ฐาน และไม่มค
ี า่ ใช ้บริการแต่อย่างใด

หน ้าจอซอฟต์แวร์ Longdo Traffic รุ่น 2.0 สาหรับ iPad และ iPhone

