บทที่ 6 ขอมูลและการจัดการขอมูล




ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่มีการรวบรวมไวและมีความหมาย อาจ
เกี่ยวของกับคน สิ่งของหรือเหตุการณอื่นๆ
สวนพื้นฐานสําหรับการประมวลผลของงานเพื่อใหไดสารสนเทศ
สําหรับชวยตัดสินใจและนําเอาไปใชประโยชนอื่นๆตามตองการ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการขอมูล
B

A

ขอมูลที่ถูกจัดเรียงใหม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหลงขอมูล


สามารถแบงประเภทตามแหลงที่มาได 2 ประเภทคือ



แหลงขอมูลภายใน
แหลงขอมูลภายนอก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหลงขอมูลภายใน





แหลงกําเนิดขอมูลอยูภายในองคกรทั่วไป
เชน ยอดขายประจําป ขอมูลผูถือหุน รายงานกําไรขาดทุน
รายชื่อพนักงาน ฯลฯ
อาจเปนขอมูลที่เปดเผยไดหรือขอมูลที่เปนความลับ เชน
ขอมูลผลิตภัณฑใหม ขอมูลการทดลอง เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหลงขอมูลภายนอก






แหลงกําเนิดอยูภายนอกองคกร
เชน ขอมูลลูกคา เจาหนี้ อัตราดอกเบี้ยสถาบัน
การเงิน กฎหมายและอัตราภาษีของรัฐบาล
หรือขอมูลบริษัทคูแขง
ไมใชขอมูลทีม่ อี ยูภายในบริษัทหรือองคกร
อาจหาไดจากบริษัทผูใหบริการขอมูลหรือ
จากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนหรือสือ่ อื่นๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของขอมูลที่ดี


คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรมีดังนี้






ความถูกตอง (Accuracy)
มีความเปนปจจุบนั (Update)
ตรงตามความตองการ (Relevance)
ความสมบูรณ (Complete)
สามารถตรวจสอบได (Verifiable)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความถูกตอง (Accuracy)




ขอมูลที่ไมเปนจริงอาจกอใหเกิดความเสียหายได
ตองคัดเลือกขอมูลที่ถูกตอง
คอมพิวเตอรประมวลผลตามขอมูลที่ไดรับ เมื่อปอนขอมูลผิด
ผลลัพธก็ยอมผิดตามไปดวย (Garbage In Garbage Out)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความเปนปจจุบัน (Update)





ขอมูลที่ดีตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ
เหตุการณตางๆมักเกิดขึ้นใหมอยูตลอด เชน จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในสมัยกอนกับปจจุบันยอมไมเทากัน
ขอมูลที่ลาสมัยหากนําไปใชประโยชนอาจใหผลลัพธที่คลาดเคลื่อน
หรือผิดพลาดได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรงตามความตองการ (Relevance)




ขอมูลที่จะนํามาใชตองสอดคลองตรงกับความตองการมากที่สุด
อาจไดจากการสํารวจหรือออกแบบสอบถาม
หากไมสอดคลองกับความตองการก็ไมสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสมบูรณ (Complete)






บางครั้งอาจเก็บรวบรวมขอมูลมากกวาหนึ่งครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่
สมบูรณ
เชน การเก็บขอมูลเชิงสถิติ หรือวัดคาเฉลี่ย อาจตองเก็บทั้งขอมูล
ปฐมภูมิ (primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)
ขอมูลที่สมบูรณอาจตองคํานึงถึงความครบถวนของขอมูลดวย เชน
อายุ เพศ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ ของบุคลากรในบริษัท เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถตรวจสอบได (Verifiable)




ขอมูลที่ไดจากหลายแหลง อาจมีทั้งเชื่อถือไดและเชื่อถือไมได
จําเปนตองตรวจสอบแหลงที่มาหรือหลักฐานอางอิงกอน
ปองกันขอมูลที่ไมเกิดประโยชนและอาจทําใหเสียหายได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแบงลําดับชั้นของการจัดการขอมูล
(Hierarchy of Data)







บิต (Bit - Binary Digit)
ไบต (Byte)
ฟลดหรือเขตของขอมูล (Field)
เรคอรด (Record)
ไฟลหรือแฟมตารางขอมูล (File)
ฐานขอมูล (Database)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บิต (Bit - Binary Digit)





ลําดับชั้นของหนวยขอมูลที่เล็กที่สุด
ขอมูลที่จะทํางานรวมกับคอมพิวเตอรได ตองแปลงใหอยูในรูปของ
เลขฐานสองเสียกอน
เมื่อแปลงแลวจะไดตัวเลขแทนสถานะเปดและปดของ
สัญญาณไฟฟาที่เรียกวาบิต คือ บิต 0 และบิต 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไบต (Byte)






เมื่อนําบิตมารวมกันหลายๆบิต จะไดหนวยขอมูลกลุมใหมที่
เรียกวา ไบต (byte)
จํานวนของบิตที่ไดในแตละกลุมอาจมีมากบางหรือนอย
ตามแตชนิดของรหัสที่ใชเก็บ
สําหรับรหัสแอสกี 1 ตัวอักษรหรือ 1 ไบต = 8 บิต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟลดหรือเขตของขอมูล (Field)




ประกอบดวยกลุมของตัวอักษรหรือไบตตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป
มาประกอบกันเปนหนวยขอมูลที่ใหญขึ้นเพื่อแสดงลักษณะ
หรือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง
ยกตัวอยางเขตขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน เชน รหัสพนักงาน
ชื่อ นามสกุล เงินเดือน ตําแหนง เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรคอรด (Record)




กลุมของเขตขอมูลหรือฟลดที่มีความสัมพันธกัน และนํามา
จัดเก็บรวมกันเปนหนวยใหมที่ใหญขึ้นเพียงหนวยเดียว
ขอมูลที่จัดเก็บอาจมีหลายเรคอรดได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟลหรือแฟมตารางขอมูล (File)


เปนการนําเอาขอมูลทั้งหมดหลายๆ เรคอรดที่ตองการจัดเก็บ
มาเรียงอยูในรูปแบบของแฟมตารางขอมูลเดียวกัน เชน
แฟมตารางขอมูลเกี่ยวกับคะแนนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
อาจประกอบดวย เรคอรดของนักศึกษาหลายๆคนที่เก็บขอมูล
เกี่ยวกับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และคะแนนที่ได เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมตารางขอมูลคะแนนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร
รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คะแนนที่ได

520101513 มงคล

น้ํานิ่ง

80

520101103 กนก

ทิพยกมล

74

520102452 ศิริอักษร

ทิพยกมล

76

520102453 ศิริอักษร
520103561 กมลเทพ

กมลขจรจิต
อมรพันธ

54
85

520103432 โสภา

สถาพร

85

520104562 โสภา

สถาพร

83

Record
field
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานขอมูล (Database)




การรวมเอาแฟมตารางขอมูลหลายๆแฟมที่มีความสัมพันธกัน
มาเก็บรวมไวที่เดียว
มีการเก็บคําอธิบายโครงสรางฐานขอมูล หรือเรียกวา
พจนานุกรมขอมูล (data dictionary) ไว เพื่อชวยในการ
ประมวลผล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของฐานขอมูล


รหัสบิตจํานวน 8 หลัก



ฟลดของรหัส

รหัส ชื่อนักศึกษา
นามสกุล คะแนน
  


ขอมูลใน 1 เรคอรด
ที่ประกอบดวย 4 ฟลด

   

COURSE FILE

   

PERSONAL HISTORY FILE

FINANCIAL FILE

ฐานขอมูลที่เก็บขอมูลของนักศึกษาถึง 3 แฟมตารางขอมูล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางฐานขอมูล






ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษา
ฐานขอมูลบุคลากร
ฐานขอมูลสินคาคงคลัง
ฯลฯ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูลในตาราง
แฟมขอมูลที่
ประกอบดวย
2 เรคอรด

การจัดโครงสรางของแฟมขอมูล
(File Organization)


โครงสรางของแฟมขอมูล




วิธีการกําหนดโครงสรางเพื่อจัดเก็บขอมูลไวในแฟมบนสื่อบันทึกขอมูล
สํารอง (secondary storage)
เพื่อใหการจัดเก็บและเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว ถูกตอง และเหมาะสม
กับความตองการ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดโครงสรางของแฟมขอมูล
(File Organization) (ตอ)


อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ




โครงสรางของแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ(Sequential File Structure)
โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม (Direct/Random File Structure)
โครงสรางของแฟมขอมูลแบบลําดับเชิงดรรชนี (Index Sequential File
Structure)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ
(Sequential File Structure)







โครงสรางของแฟมขอมูลชนิดพื้นฐานที่สามารถใชงานไดงายที่สุด
จัดเก็บขอมูลแบบเรียงลําดับเรคอรดตอเนื่องกันไป
การอานหรือคนคืนขอมูลจะขามลําดับไปอานโดยตรงไมได
เหมาะสมกับงานที่มีการอานขอมูลตอเนื่องกันไปตามลําดับและใน
ปริมาณมาก
จัดเก็บอยูในอุปกรณประเภทเทปแมเหล็ก (magnetic tape)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ
(Sequential File Structure) (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม
(Direct/Random File Structure)





โครงสรางแฟมขอมูลที่เขาถึงไดโดยตรง
สามารถเลือกหรืออานคาไดโดยไมจําเปนตองผานเรคอรดแรกๆ
การเขาถึงขอมูลทําไดเร็ว
จัดเก็บในสื่อที่มีการเขาถึงไดโดยตรงประเภทจานแมเหล็ก เชน
ดิสเก็ตต, ฮารดดิสกหรือ CD-ROM

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม
(Direct/Random File Structure) (ตอ)


อาจแบงตามลักษณะการทํางานออกไดเปน 2 ประเภทคือ
 แบบแฮชไฟล (Hash File)
 แบบดรรชนี (Indexed File)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม
(Direct/Random File Structure) (ตอ)


แบบแฮชไฟล (Hash File)



อาศัยอัลกอริทมึ ที่เรียกวา แฮชชิ่ง (hashing) ในการคํานวณหาคาคียฟลด
ถาขอมูลมาก การแปลงคาตําแหนงอาจเกิดการชนกัน (collision) ได
Key Field

ตําแแหนง
ในการจัด
เก็บขอมูล
Hashing Algorithm

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบสุม
(Direct/Random File Structure) (ตอ)


แบบดรรชนี (Indexed File)





ใชแฟมดรรชนี (index) ทําการคนหาหรือเขาถึงขอมูลโดยตรง
แฟมดรรชนีประกอบดวยคีย 2 ตัวคือ คียของขอมูลและคียของ
ตําแหนงที่เก็บขอมูล
คลายกับแผนผังบอกตําแหนงงานนิทรรศการ
Index (ดรรชนี)
Key Field Address
Key Field 1482561
4125151
5478152
7415125

2012
2014
2013
2015

ตําแแหนง
ในการจัด
เก็บขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบลําดับเชิงดรรชนี
(Index Sequential File Structure)







อาศัยกระบวนการ ISAM (index sequential access method)
รวมเอาความสามารถในการเขาถึงขอมูลแบบสุมและแบบเรียง
ตามลําดับเขาไวดวยกัน
ขอมูลถูกเก็บเรียงกันตามลําดับไวบนสื่อแบบสุม และเขาถึงขอมูล
ผานแฟมขอมูลลําดับเชิงดรรชนี (indexed sequential file)
ทํางานไดยืดหยุนกวาวิธีอื่นโดยเฉพาะกรณีที่มีขอมูลมากๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางของแฟมขอมูลแบบลําดับเชิงดรรชนี
(Index Sequential File Structure) (ตอ)
partial index
Key Field Block Address
04321
1
คาต่ําสุดในบล็อค
2
10520
21452

Block



Code
04321
07330
09650

Name
MIKE
JENNY
JOHN

10520

DAVID

16641
19743

KIM
JACK

21452

ANNA

24738
29465

CHUCK
MICHEL

3





ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปรียบเทียบโครงสรางแฟมขอมูลแตละประเภท
แบบเรียงลําดับ

แบบสุม

แบบเรียงลําดับเชิงดรรชนี

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ


แบบเรียงลําดับ (sequential file)
ขอดี

-คาใชจายนอย
-เหมาะกับงานอานขอมูลแบบเรียงลําดับและปริมาณมาก
-สื่อที่ใชเก็บมีราคาถูก
ขอเสีย -คนขอมูลไดชา เพราะตองคนตั้งแตตนไฟล
-ขอมูลตองจัดเรียงลําดับกอน
-ไมเหมาะกับงานที่ตอ งแกไขประจํา
สื่อเก็บ -เทปแมเหล็ก (magnetic tape)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ (ตอ)
แบบสุม (random file)



ขอดี

-คนขอมูลไดเร็ว ทําไดทนั ที
-เหมาะกับงานที่ตองแกไขเปนประจํา
ขอเสีย -ไมเหมาะกับงานที่ตอ งอานขอมูลมากๆ
-การเขียนโปรแกรมเพื่อคนจะซับซอน
-ไมสามารถเขาถึงแบบเรียงตามลําดับได
สื่อเก็บ -จานแมเหล็ก (magnetic disk)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอดีขอเสียของแตละแบบ (ตอ)


แบบลําดับเชิงดรรชนี (indexed sequential file)

ขอดี
ขอเสีย

สื่อเก็บ

-รองรับการประมวลผลไดทั้งแบบลําดับและแบบสุม
-เหมาะกับงานที่ตองแกไขขอมูลเปนประจํา เชน ธุรกรรมออนไลน
-เปลืองเนือ้ ที่ในการจัดเก็บดรรชนี
-การเขียนโปรแกรมคนขอมูลจะซับซอนเชนกัน
-ทํางานชากวาแบบสุม และมีคาใชจายสูง
-จานแมเหล็ก (magnetic disk)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของแฟมขอมูล (File type)


สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
 แฟมหลัก (Master file)
 แฟมรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction file)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมหลัก (Master file)





แฟมขอมูลที่มีความถี่ของการเปลี่ยนแปลงขอมูลไมบอยมากนัก
อาศัยขอมูลจากแฟมขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงเขามาทําใหมีความ
ทันสมัย (up to date) ได
ตัวอยางของแฟมหลัก เชน แฟมหลักลูกคาธนาคารซึ่งจะเก็บขอมูล
ของลูกคา เชน ชื่อ ที่อยู หมายเลขบัญชี ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction file)





แฟมขอมูลที่มีการเปลี่ยนหรือแกไขของรายการขอมูลภายใน
คอนขางบอยและทําแบบประจําตอเนื่องหรือเกิดขึ้นทุกวัน
มักจะนําไปใชสําหรับการปรับปรุงแฟมหลัก
ตัวอยางเชน แฟมรายการเปลี่ยนแปลงเวลาเขา-ออกงานของพนักงาน
(transaction file) ซึ่งจะมีรายการบันทึกหรือลงเวลาเกิดขึ้นอยูเปน
ประจําทุกวัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับปรุงรายการของแฟมขอมูลที่เกี่ยวของ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมขอมูลกับระบบฐานขอมูล
(File Processing Versus Database Systems)


การประมวลผลแบบแฟมขอมูล (File Processing)
 ตางแผนกตางแยกจัดเก็บ
 ขอมูลเกิดการซ้ําซอน (data redundancy )

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แฟมขอมูลกับระบบฐานขอมูล
(File Processing Versus Database Systems) (ตอ)


ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
 แกปญหาความซ้ําซอนกันของ
ขอมูลจากเหตุผลขางตน
 จัดเก็บรวบรวมแฟมขอมูลที่
สัมพันธกันมาจัดเรียงรวมกัน
เสียใหมอยางเปนระเบียบ
 สะดวกตอการคนหาและเรียกใช
ขอมูลรวมกัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดของการใชฐานขอมูล










ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดความซ้ําซอนกันของขอมูล (Reduced
data redundancy)
ลดความขัดแยงของขอมูล (Reduced data
inconsistency)
การรักษาความคงสภาพของขอมูล
(Improved data integrity)
ใชขอมูลรวมกันได (Shared data)
งายตอการเขาถึงขอมูล (Easier access)
ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน
(Reduced development time)

ลดความซ้ําซอนกันของขอมูล
(Reduced data redundancy)






หนวยงานที่จัดเก็บขอมูลแยกกันหลายที่ อาจมีขอมูลบางสวนที่
ซ้ําซอนกัน (data redundancy)
เชน ฝายการเงินกับฝายการขาย ตางเก็บขอมูลลูกคาไวที่ฝายของ
ตนเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูของลูกคาตองตามไปแกไขแฟม
ที่เก็บขอมูลของทั้งสองฝาย
ฐานขอมูล ชวยลดความซ้ําซอนกันของขอมูลไดเพราะจะถูกจัดเก็บ
ไวในที่เดียวกัน จึงงายตอการแกไขดวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดความขัดแยงของขอมูล
(Reduced data inconsistency)






ขอมูลที่เปนชุดเดียวกันแตมีคาตางกัน ถือวาเปน ความขัดแยงกัน
ของขอมูล
เชน ปญหาเรื่องที่อยูลูกคา หากแกไขแคฝายขาย แตฝายการเงิน
ไมไดทําตาม ขอมูลที่อยูลูกคาจึงขัดแยงกัน
การใชฐานขอมูลนั้น เมื่อมีการแกไขในที่หนึ่ง ขอมูลอีกที่หนึ่ง
จะถูกเปลี่ยนไปดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความคงสภาพของขอมูล
(Improved data integrity)




ความคงสภาพของขอมูล (data integrity) คือ ความถูกตอง
ความสอดคลอง ความสมเหตุสมผลของขอมูลที่อยูในฐานขอมูล
เราสามารถกําหนดชนิดหรือความยาวของขอมูลในฐานขอมูลได
ถาผิดแปลกออกไปจะไมสามารถปอนเขามาได ขอมูลจึงมีความ
ถูกตองตามโครงสรางอยูเสมอ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชขอมูลรวมกันได (Shared data)





แตละฝายในองคกรสามารถที่จะเรียกใชขอมูลระหวางกันได
เชน ฝายการเงินตองการขอมูลเกี่ยวกับแฟมขอมูลลูกคา
สามารถดึงมาจากระบบฐานขอมูลที่เดียวกันได
ฝายบริหารตองการขอมูลเกี่ยวกับแฟมขอมูลพนักงานเพื่อดูประวัติ
การทํางานก็สามารถเรียกใชรวมกันได เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งายตอการเขาถึงขอมูล (Easier access)




ฐานขอมูลชวยใหการเขาถึงขอมูลงายขึ้น เพราะมีกลไกในการเขาถึง
ขอมูลที่เปนแบบเดียวกัน
เชน คําสั่งเรียกคนขอมูลภาษา SQL (Structure Query Language)
ในระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธหรือ RDBMS

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดระยะเวลาการพัฒนาระบบงาน
(Reduced development time)




นักพัฒนาระบบทํางานไดเร็วขึ้น เพราะฐานขอมูลชวยลดปญหาดาน
ความซ้ําซอน ความขัดแยงและความคงสภาพของขอมูลได
ชวงเวลาการบํารุงรักษาโปรแกรม (program maintenance) ลดลง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องมือสําหรับจัดการฐานขอมูล (DBMS)
ผูใชงาน
เรียกใช

ใหผลลัพธ

DBMS

จัดการ
และติดตอ

ฐานขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะของ DBMS






ผูใชไมจําเปนตองทราบถึงโครงสรางทางกายภาพของขอมูลใน
ระดับที่ลึกมาก
สามารถกําหนดโครงสรางและดูแลรักษาฐานขอมูลได
ควบคุมการเขาถึงของขอมูลตามระดับการใชงานที่ตองการ
อาศัยสวนของภาษาที่จัดการกับขอมูลโดยเฉพาะเรียกวา ภาษาคิวรี่
(query language)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางโปรแกรม Microsoft Access

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาคิวรี่ (Query Language)





ภาษาที่ใชสําหรับสอบถามหรือจัดการกับขอมูลโดยเฉพาะ
ภาษาที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ ภาษา SQL
(Structure Query Language)
องคกร ANSI ไดประกาศให SQL เปนภาษามาตรฐานสําหรับระบบ
การจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอยางคําสั่ง
DELETE ใชสําหรับลบขอมูลหรือลบเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล
INSERT ใชสาํ หรับเพิ่มขอมูลหรือเพิ่มเรคอรดใดๆ เขาไปในฐานขอมูล
SELECT ใชสําหรับเลือกขอมูลหรือเลือกเรคอรดใดๆ ที่ตอ งการจากฐานขอมูล
UPDATE ใชสําหรับแกไขขอมูลหรือแกไขเรคอรดใดๆ ในฐานขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)


สรางฐานขอมูล (create database)




วิเคราะหและออกแบบขอมูลกอนสรางฐานขอมูลจริง
ระบบ DBMS ทัว่ ไป มีเครื่องมือชวยสรางอยูใ นโปรแกรม
อาศัยภาษา SQL ในการสัง่ งาน เชน สรางฟลดหรือตาราง เปนตน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)


เพิ่ม เปลี่ยนแปลงและลบขอมูล (Add, change, and delete data)






สามารถเพิ่มคารายการในฐานขอมูลไดทุกเมือ่ เชน เพิ่มคาเรคอรด
บางเรคอรดที่ตกหลนในการบันทึกขอมูล
ขอมูลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง เชน ทีอ่ ยูลูกคาเปลี่ยนหรือเบอรโทรศัพท
ถูกยกเลิก ก็สามารถแกไขได
ขอมูลที่ไมมีความจําเปนตองใช เชน เรคอรดของนักศึกษาบางคน
ที่ลาออกไป อาจลบออกไปไดเชนกัน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)


จัดเรียงและคนหาขอมูล (sort and retrieve data)





DBMS มีคุณสมบัติที่ชวยใหการเรียกคนดูขอมูลงายและสะดวก
สามารถจัดเรียงขอมูลและเลือกไดวาจะให DBMS จัดเรียงแบบใด
มากไปนอย หรือ เรียงตามลําดับเวลา
การคนหาขอมูลทีม่ ีอยูม าก สามารถระบุคาเพียงบางสวนใหคน หาได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถโดยทั่วไปของ
ระบบการจัดการฐานขอมูล (ตอ)


สรางรูปแบบและรายงาน (create form and report)




สามารถสรางรูปแบบการแสดงผลบนหนาจอ (form)
พิมพผลลัพธรายการออกมาเปนรายงาน (report)
ชวยในเรื่องของการตัดสินใจและการวิเคราะหขอมูล

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

