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Overview
• Traditional database applications
– Store textual or numeric information

– ฐานข้อมูลแบบดังเดิมใช้จดั เก็บข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปของอักขระ และตัวเลข
• Multimedia databases
– Store images, audio clips, and video streams digitally

– ฐานข้อมูลสือผสม (ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย) ใช้จดั เก็บข้อมูลทีอยูใ่ นรูป
ของ รูปภาพ เสียง และวีดีโอ
• Geographic information systems (GIS)

– Store and analyze maps, weather data, and satellite
images

– ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้จดั เก็บและวิเคราะห์แผนที ข้อมูล
เกียวกับอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม

Overview (cont'd.)
• Data warehouses and online analytical processing
(OLAP) systems
– Extract and analyze useful business information
from very large databases
– Support decision making

– Data Warehouses และ OLAP ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพือเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจ และช่วยในการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ และจัดเก็บข้อมูลอยูใ่ นรูปคลังข้อมูลที
ผ่านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

• Real-time and active database technology
– Control industrial and manufacturing processes

– ฐานข้อมูลทีใช้ควบคุมเครืองจักร และขบวนการต่างๆในโรงงาน
แบบ Real-time (แบบ ทันทีทนั ใด)

Introduction

Introduction (cont'd.)

– ฐานข้อมูลคือ ทีทีใช้สาํ หรับจัดเก็บข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กนั
– ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงทีมีความหมายชัดเจนทีถูกบันทึก หรือจัดเก็บ
– Database มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี
• นําเสนอบางมุมมองของความเป็ นจริงทีเกิดขึน บางครังเรียกว่า
Miniworld หรือ Universe of Discourse (UoD)
• ข้อมูลทีจัดเก็บมีความหมายทีสอดคล้องกันอย่างเหนียวแน่น
และไปในทิศทางเดียวกัน
• สร้างขึนเพือวัตถุประสงค์ทีเฉพาะเจาะจง

• Database Management System (DBMS)
– DBMS คือทีรวมของโปรแกรมทีสร้างขึนเพือให้ผใู้ ช้สามารถสร้าง
และจัดการฐานข้อมูล
– ในการสร้างฐานข้อมูล จะต้องกําหนดชนิดของข้อมูล (Data
Type) โครงสร้างของข้อมูล (Structure) และข้อจํากัด
(Constraint) ของข้อมูลทีจะจัดเก็บในฐานข้อมูล

• Database

• Example of a large commercial database

– ตัวอย่างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในวงการธุรกิจคือ ฐานข้อมูลของ
Amazon.com

Introduction (cont'd.)
• Manipulating a database
– การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมูล การปรับปรุง
ข้อมูล การสร้างรายงานต่างๆ
• Sharing a database
– DBMS อนุญาตให้ผใู้ ช้งานหลายคน หรือโปรแกรมหลาย
โปรแกรม เข้าใช้งานฐานข้อมูลพร้อมๆกันได้
• Application program
– โปรแกรมประยุกต์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลโดยการส่งคําสัง
สืบค้นข้อมูล (query) ไปยัง DBMS

• Meta-data
– Meta-data คือ คํานิยาม หรือคําอธิบายข้อมูลทีอยูใ่ นฐานข้อมูล
ซึงถูกจัดเก็บโดย DBMS ในรูปแบบของ Database Catalog
หรือ Data Dictionary

Introduction (cont'd.)
• Transaction

– Transaction ประกอบด้วยส่วนของการดําเนินการ เพือบริหาร

จัดการฐานข้อมูล ทีอาจทําให้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลบางส่วนถูกอ่าน หรือ
ถูกเขียน
• Protection includes: การป้องกันฐานข้อมูล ประกอบด้วย
– System protection: ป้องกันจากความผิดปกติ หรือความ
เสียหาย เช่น ดิสค์เกิดความเสียหาย เป็ นต้น
– Security protection: ป้องกันจากผูใ้ ช้ทีไม่ได้รบั อนุญาต หรือ
จากการบุกรุ กเพือทําให้ขอ้ มูลเสียหาย
• Maintain the database system
– ระบบฐานข้อมูลเอืออํานวยให้มีการบํารุ งรักษาระบบ และปรับเปลียน
ข้อมูลได้ทกุ เวลา เนืองจากความต้องการของผูใ้ ช้ระบบมีการ
เปลียนแปลงได้ตลอดเวลา

An Example
• UNIVERSITY database
– Information concerning (เกียวข้องกับ) students,
courses, and grades in a university environment

• Data records
– STUDENT
– COURSE
– SECTION
– GRADE_REPORT
– PREREQUISITE

An Example (cont'd.)
• Specify structure of records of each file by
specifying data type for each data element

• กําหนดโครงสร้างของ records ของแต่ละ file โดยการ
กําหนด data type สําหรับข้อมูลแต่ละ element
– String of alphabetic characters
– Integer
– Etc.

An Example (cont'd.)
• Construct UNIVERSITY database
– Store data to represent each student, course,
section, grade report, and prerequisite as a record
in appropriate file

• Relationships among the records: ความสัมพันธ์
ระหว่าง records
• Manipulation involves querying and updating:
การจัดการข้อมูลเกียวข้องกับการสอบถามข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูล
(query) และการปรับปรุงข้อมูล

An Example (cont'd.)
• Examples of queries:
– Retrieve the transcript
– List the names of students who took the section of
the ‘Database’ course offered in fall 2015 and
their grades in that section
– List the prerequisites of the ‘Database’ course

• Examples of updates:
– Change the class of ‘Smith’ to sophomore
– Create a new section for the ‘Database’ course for
this semester
– Enter a grade of ‘A’ for ‘Smith’ in the ‘Database’
section of last semester

An Example (cont'd.)
• Phases for designing a database:

– Requirements specification and analysis: การ
วิเคราะห์และกําหนดความต้องการของระบบ
– Conceptual design: การออกแบบเชิงแนวคิด
– Logical design: การออกแบบเชิงตรรกะ เพือให้คอมพิวเตอร์
สามารถประมวลผลได้
– Physical design: การออกแบบเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่เกียวข้อง
กับการออกแบบเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล
 จะได้เ รีย นในบทถัด ๆ ไป

Characteristics of the Database Approach
วิวัฒนาการของการจัด เก็บ ข้อ มูล
• Traditional file processing
– การจัดเก็บข้อมูลแบบดังเดิม จัดเก็บในรูปของ file โดยทีผูใ้ ช้แต่ละคน
กําหนดข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลของตัวเองสําหรับใช้ใน software
application ทีเฉพาะเจาะจงของแต่ละคน
• Database approach
– การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยทีจัดเก็บข้อมูลไว้ที
เดียวกัน และผูใ้ ช้หลายๆคนสามารถเข้าถึง และใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้

Self-Describing Nature of a Database
System
• Database system contains complete definition
of structure and constraints: ระบบฐานข้อมูล
ประกอบด้วย การกําหนดโครงสร้าง และข้อจํากัดของข้อมูล
• Meta-data (Data about data): ใช้อธิบายโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล
• Database catalog used by: Database catalog ถูกใช้
โดย
– DBMS software
– Database users

Characteristics of the Database
Approach (cont'd.)
• Main characteristics of database approach:
ลักษณะสําคัญของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล
– Meta-data: Data about data คือ คํานิยาม หรือคําอธิบาย
ข้อมูลทีจัดเก็บอยูใ่ นฐานข้อมูล ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
เช่นเดียวกัน (ข้อมูลทีใช้อธิบายเกียวกับตัวข้อมูลเอง)
– ข้อมูล และโปรแกรม ถูกจัดเก็บแยกออกจากกัน
– สนับสนุนข้อมูลในหลายมุมมอง คือ ข้อมูลสําหรับผูใ้ ช้ตา่ งแผนก
สามารถเห็นข้อมูลต่างมุมมองกันได้
– ผูใ้ ช้หลายคน สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกัน และข้อมูลสามารถถูก
ประมวลผลโดยผูใ้ ช้หลายๆคนได้พร้อมกัน

Insulation Between Programs and Data
• Program-data independence: โปรแกรม และข้อ มูล แยก
อิส ระจากกัน
– โครงสร้างของข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ใน DBMS Catalog ซึงแยกออกจาก
ตัวโปรแกรมทีต้องการเข้าถึงข้อมูล ทําให้การเปลียนแปลงโครงสร้าง
ข้อมูลไม่กระทบกับโปรแกรม (โปรแกรมไม่จาํ เป็ นต้อง compile ใหม่)
– Operations specified in two parts: การดําเนินการกับข้อมูล

สามารถทําผ่าน

• Interface: โดยการระบุ ชือ operation, arguments, และ
data types ของ arguments
• Operation สามารถูกแก้ไขได้โดยไม่มีผลกระทบกับ interface

Data Abstraction
• Data abstraction
– โปรแกรม และข้อมูล เป็ นอิสระจากกัน
– โปรแกรม และ operation เป็ นอิสระจากกัน
• Conceptual representation of data
– ข้อมูลถูกนําเสนอในรู ปของแนวคิด (conceptual) คือ ข้อมูลไม่ได้
แสดงรายละเอียดของการจัดเก็บ หรือไม่ได้แสดงรายละเอียดของ
operations ทีใช้ดาํ เนินการกับข้อมูลว่าติดตังอย่างไร ถูกจัดเก็บอยู่
ที folder ไหน
– ดังนันการสือสารระหว่างผูใ้ ช้ฐานข้อมูลกับ DBMS จึงสือสารกันผ่าน
แบบจําลองข้อมูล (Data Model)
• Data model
– Data Model คือรู ปแบบของข้อมูลทีใช้ในการนําเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบเชิงแนวคิด

Sharing of Data and Multiuser
Transaction Processing
• Allow multiple users to access the database at
the same time: อนุญาตให้ user หลายๆคนเข้าถึงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลในเวลาเดียวกันได้
• Concurrency control software: software ทีใช้
ควบคุมการทํางานพร้อมๆกัน
– Concurrency control software ช่วยทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูใ้ ช้
หลายๆคนทีพยายามทีจะปรับปรุงข้อมูลในเวลาเดียวกัน สามารถควบคุมการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถกู ต้องตามความต้องการได้ ส่งผลให้การปรับปรุงข้อมูลมี
ความถูกต้อง

• Online transaction processing (OLTP)
application: สนับสนุนโปรแกรมทีประมวลผลข้อมูลแบบ online

Support of Multiple Views of the Data
• View: ผูใ้ ช้ขอ้ มูลรับรู ข้ อ้ มูลในมุมมองทีแตกต่างกันได้
– เป็ น Subset ของ database
– ประกอบด้วยข้อมูลเสมือนจริงทีได้มาจากข้อมูลทีจัดเก็บอยูใ่ น
ฐานข้อมูล แต่ขอ้ มูลทีอยูใ่ นรูปแบบของ view ไม่ได้จดั เก็บจริงใน
ฐานข้อมูล
• Multiuser DBMS
– ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก application ทีแตกต่างกันได้
– DBMS มีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับการกําหนด views ที
แตกต่างกันให้ users ทีหลากหลายได้

Sharing of Data and Multiuser Transaction
Processing (cont'd.)
• Transaction

– เป็ นหัวใจสําคัญของ database applications
– ขบวนการทีสามารถดําเนินการกับข้อมูลทีจัดเก็บอยูใ่ นหนึง
ฐานข้อมูล หรือหลายฐานข้อมูลได้
– Isolation property (คุณสมบัต)ิ : แต่ละ transaction จะถูก
ดําเนินการแยกจาก transaction อืนๆ
– Atomicity property: หากมีการดําเนินการกับข้อมูล ต้อง
ดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หากดําเนินการไม่สมบูรณ์ ต้องคืน
สภาพเดิมของข้อมูล

Transaction ประกอบด้วยส่วนของการดําเนินการ เพือบริหารจัดการฐานข้อมูล ทีอาจทํา
ให้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลบางส่วนถูกอ่าน หรือถูกเขียน

Actors on the Scene
คนทํางานเบือ% งหน้า
• Database administrators (DBA) are responsible
for: DBA ทําหน้าที
– กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล
– ผูป้ ระสานงาน และผูด้ แู ลการใช้ฐานข้อมูลของผูใ้ ช้
– จัดหาทรัพยากรด้าน software และ hardware ทีสนับสนุนการใช้งาน
ฐานข้อมูล

Actors on the Scene (cont'd.)
• End users: บุคคลทีเข้าใช้งานฐานข้อมูล
– ประเภทของ End Users

• Casual end users: user ทีใช้งานปกติทวไป
ั
• Naive or parametric end users: user เฉพาะ เช่น
Bank Teller, Reservation Agency

– กําหนดข้อมูลทีจะจัดเก็บในฐานข้อมูล
– เลือกโครงสร้างข้อมูลทีเหมาะสมทีจะใช้สาํ หรับนําเสนอข้อมูล และจัดเก็บ
ข้อมูล

• Sophisticated end users: user ทีต้องการ การ
ประมวลผลทีซับซ้อน เช่น นักคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ธรุ กิจ
• Standalone users: user ทีใช้งานคนเดียว เช่น โปรแกรม
สําเร็จรูปต่างๆ เช่น โปรแกรมบัญชี เป็ นต้น
• System analysts
– เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้
• Application programmers
– สร้างโปรแกรมตามความต้องการของผูใ้ ช้

Workers behind the Scene

Advantages of Using the DBMS Approach

• Database designers are responsible for: ทําหน้าที

คนทํางานเบือ% งหลัง
• DBMS system designers and implementers
– ออกแบบ และติดตัง DBMS software package
• Tool developers
– ออกแบบ และติดตังเครืองมือ (tools) ต่างๆทีช่วยสนับสนุนการใช้
งานฐานข้อมูล
• Operators and maintenance personnel
– Run โปรแกรม และบํารุงรักษา hardware and software
สําหรับระบบฐานข้อมูล

• Controlling redundancy: สามารถควบคุมความซําซ้อนของ
ข้อมูลได้ โดยการทํา
– Data normalization
– Denormalization: ในบางครังก็จาํ เป็ นทีจะต้องทํา
Denormalization (จัดเก็บข้อมูลซําซ้อน) เพือเพิมความเร็วในการ

สืบค้นข้อมูล
• Restricting unauthorized access: สามารถกําหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนจากผูท้ ีไม่มีสิทธิ

– มี subsystem ทีใช้สาํ หรับกําหนดความปลอดภัยของข้อมูล และ
กําหนดสิทธิในการเข้าใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้
– Privileged software: มี software ทีใช้จดั การสิทธิ
(authority) ต่างๆ

Advantages of Using the DBMS
Approach (cont'd.)
• Providing persistent storage for program
objects: สามารถจัดเก็บ object แบบถาวรได้
– Object ทีมีความซับซ้อนใน C++ ทีอยูใ่ น memory ขณะที run
โปรแกรม สามารถถูกจัดเก็บอย่างถาวรใน object-oriented
Database
– Impedance mismatch problem
• Object-oriented database systems typically
offer data structure compatibility: OODB คือ

สัญลักษณ์ของการเสนอโครงสร้างข้อมูลทีเข้ากันได้ (ซึงมี
โครงสร้างทีแตกต่างจาก Relational Database)

Advantages of Using the DBMS
Approach (cont'd.)
• Providing storage structures and search
techniques for efficient query processing: มี
โครงสร้างของทีทีใช้จดั เก็บข้อมูล และเทคนิคในการค้นหาข้อมูล เพือ
ประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลได้เร็วขึน โดยมีเทคนิคต่างๆดังต่อไปนี
– Indexes
– Buffering and caching
– Query processing and optimization

Impedance mismatch problem: ปั ญหาความเข้ากันไม่ได้

Advantages of Using the DBMS
Approach (cont'd.)
• Providing backup and recovery
– Backup and recovery (การกู้ข ้อ มูล หรือ คืน สภาพข้อ มูล )
subsystem of the DBMS is responsible for recovery

• Providing multiple user interfaces
– Graphical user interfaces (GUIs)

• Representing complex relationships among data
– May include numerous varieties of data that are
interrelated in many ways: สามารถนําเสนอความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลทีมีความหลากหลาย และเกียวข้องสัมพันธ์กนั หลายๆทาง

Advantages of Using the DBMS
Approach (cont'd.)
• Enforcing integrity constraints

– Referential integrity constraint: กฎข้อบังคับของความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล
• Every section record must be related to a course record

– Key or uniqueness constraint: กฎข้อบังคับของความเป็ น
เอกลักษณ์ของข้อมูล หรือกฎของคีย์
• Every course record must have a unique value for
Course_number

– Business rules: กฎทางธุรกิจ
– Inherent rules of the data model: กฎทีสืบทอดมาจาก data
model เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสอง entities

Advantages of Using the DBMS Approach
(cont'd.)

Advantages of Using the DBMS
Approach (cont'd.)

• Permitting inferences (การอนุมาน การสรุ ป) and actions using
rules
– Deductive database systems
• Provide capabilities for defining deduction rules
• Inferencing new information from the stored database
facts
• e.g. Create new student must under the defined rules
– Trigger
• Rule activated (กระตุน้ ) by updates to the table

• Additional implications of using the database
approach
– Reduced application development time: ช่วยลดเวลา
ในการพัฒนาโปรแกรม
– Flexibility: มีความยืดหยุน่
– Availability of up-to-date information: ทําให้ขอ้ มูลเป็ น
ปั จจุบนั
– Economies of scale: ประหยัดค่าใช้จา่ ย

– Stored procedures
• More involved procedures to enforce rules

A Brief History of Database Applications
• Early database applications using hierarchical and
network systems
– A data model in which the data is organized into a tree-like
structure. The data is stored as records which are connected
to one another through links.

Reference:
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/14071/14409392/Learning_Tracks/Ess10_CH05_LT3_
Hierarchical_and_Network_Data_Models.pdf

A Brief History of Database
Applications
• Providing data abstraction and application
flexibility with relational databases
– Separates physical storage of data from its
conceptual representation: แยกการจัดเก็บข้อมูลในเชิง
กายภาพออกจากการนําเสนอข้อมูลในเชิงแนวคิด คือ ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้อง
ทราบว่าข้อมูลจัดเก็บในเครืองคอมพิวเตอร์อย่างไร เมือต้องการใช้ขอ้ มูลใช้
การสือสารระดับแนวคิดแทน
– Provides a mathematical foundation for data
representation and querying: DBMS ให้บริการ การ
คํานวณพืนฐานทางคณิตศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูล แก่ผใู้ ช้

A Brief History of Database
Applications (cont'd.)
• Object-oriented applications and the need for
more complex databases: สําหรับข้อมูลทีมีความซับซ้อนซึงเป็ น
ข้อมูลทีมีลกั ษณะโครงสร้างทีไม่ตายตัว
– Used in specialized applications: engineering design,
multimedia publishing, and manufacturing systems

• Interchanging data on the Web for e-commerce
using XML: สําหรับการแลกเปลียนข้อมูลบน Web
e-commerce โดยใช้ eXtensible Markup Language (XML)
– XML primary standard for interchanging data among
various types of databases and Web pages

A Brief History of Database
Applications (cont'd.)
• Extending database capabilities for new
applications
– Enterprise resource planning (ERP)
– Customer relationship management (CRM)

• Databases versus information retrieval
– Information retrieval (IR)
• Deals with books, manuscripts, and various
forms of library-based articles

When Not to Use a DBMS
• More desirable to use regular files for: เมือใดทีไม่ตอ้ งใช้
Database โดยทีใช้ file ข้อมูลปกติแทน
– Simple, well-defined database applications not
expected to change at all: ข้อมูลมีโครงสร้างทีไม่ซบั ซ้อน และไม่มี

การเปลียนแปลง

– Stringent, real-time requirements that may not be met
because of DBMS overhead: ระบบทีต้องการความรวดเร็วทีไม่
สามารถรอได้จากการเสียเวลาทีเกิดจาก overhead ของ DBMS
– Embedded systems with limited storage capacity: ระบบ

ฝังตัวทีมีขอ้ จํากัดของทีทีใช้จดั เก็บข้อมูล

– No multiple-user access to data: มีผใู้ ช้ขอ้ มูลเพียงคนเดียว

Summary
• Database
– Collection of related data (recorded facts)

• DBMS
– Generalized software package for implementing
and maintaining a computerized database

• Several categories of database users
• Database applications have evolved
– Current trends: IR, Web

