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การติดตั้งการติดตั้งดาตาดาตาเบสเบส

การติดตั้ง ORACLE Database ติดตั้งดวย Oracle Universal Installer 

(OUI) ซึ่งการติดตั้ง ฐานขอมูลตองเตรียมเครื่องและมีความตองการ

พื้นฐาน ดังนี้

CPU Pentium IV 3.0 

หนวยความจําขั้นต่ํา 512 MB

Hard Disk 1 GB

Lan Card

ดูไดจาก Video



LinkLink  ที่ใชงานที่ใชงาน

http://vm2003org:5500/em/console/logon/logon

http://vm2003org:5560/isqlplus



Oracle Enterprise ManagerOracle Enterprise Manager



Oracle Enterprise Manager Oracle Enterprise Manager -- HOMEHOME



Oracle Enterprise Manager Oracle Enterprise Manager -- PerfermancePerfermance



Oracle Enterprise Manager Oracle Enterprise Manager -- AdministratorAdministrator



Oracle Enterprise Manager Oracle Enterprise Manager -- MaintananceMaintanance



การติดตั้งการติดตั้งดาตาดาตาเบสไคลเอนตเบสไคลเอนต

การติดตั้ง ORACLE Database Client ติดตั้งดวย Oracle Universal

Installer (OUI) ซึ่งการติดตั้ง ฐานขอมูลตองเตรียมเครื่องและมีความ

ตองการพื้นฐาน ดังนี้

CPU Pentium IV 3.0 

หนวยความจําขั้นต่ํา 512 MB

Hard Disk 1 GB

Lan Card

ดูไดจาก Video



สถาปตยกรรมของฐานขอมูลสถาปตยกรรมของฐานขอมูล
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Storage Storage 

กําหนด Controlfiles ไวสําหรับทําการกูฐานขอมูลกลับมา

กําหนด Tablespaces เปนพื้นที่ไวจัดขอมูล

กําหนด Datafiles เปนไฟลเพื่อจัดเปนขอมูล

กําหนด Rollback Segments การยอนกลับของขอมูล

กําหนด Redo Log Groups การยอนกลับของขอมูลผานทางกรุป

กําหนด Archive Logs ไวสําหรับสําเนาขอมูล

กําหนด Temporary Tablespace Groups  จัดการกลุมขอมูลในการใช
งานเทเบิ้ลสเปซชวยคราว



Table SpaceTable Space

Permanent สําหรับจัดเก็บขอมูลเชน ตารางลูกคา ,ตารางเงินเดือน ,

ตารางพนักงาน , วิวขอมูลลูกคา , Package , Store Procedure , 

Function

Temporary สําหรับจัดเก็บ Log ไฟลการทํางานตางเชน เก็บขอมูล 

Insert , update ,delete รองรับการจัดการการแซรขอมูลตางๆ



การสรางการสราง  Table SpaceTable Space



DatafilesDatafiles



SecuritySecurity

Users การสรางผูใชงานบนฐานขอมูล

Roles กําหนดสิทธิ์การใชงานของผูใชงานเปน Guest , DBA เปนตน

Profiles กําหนดเงื่อนไขการใชงาน ไดแก Select , Insert , Update , 

Delete และอื่นๆ



Schema Schema 

กําหนด Tables

กําหนด Indexes

กําหนด Views

กําหนด Synonyms

กําหนด Sequences

กําหนด Database Links

กําหนด Indexes

กําหนด Array Types

กําหนด Object Types

กําหนด Table Types



ER ModelER Model



ภาษามาตรฐานสําหรับนิยามขอมูลและการใชขอมูลภาษามาตรฐานสําหรับนิยามขอมูลและการใชขอมูล

การกําหนดโครงสรางขอมูล

การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกขอมูลอยางงาย

การเรียกคนขอมูล



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

โครงสรางของภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language)

สามารถสรางและปฏิบัติการกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยเฉพาะ

พัฒนาขึ้นมาจากแนวคดิของ relational calculus และ relational algebra



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ประเภทของคําสั่งของภาษา SQL
ภาษา SQL เปนภาษาทีใ่ชงานไดตั้งแตระดับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลพีซีไปจนถึง

ระดับเมนเฟรม ประเภทของคําสั่งในภาษา SQL (The subdivision of sql) แบงออกเปน 3 
ประเภท คือ

ภาษาสําหรับการนิยามขอมูล (Data Definition Language : DDL) ประกอบดวยคําสั่งที่
ใชในการกําหนดโครงสรางขอมูลวามีคอลมันอะไร แตละคอลัมนเก็บขอมูลประเภทใด 
รวมถึงการเพิ่มคอลัมน การกําหนดดชันี การกําหนดวิวหรือตารางเสมือนของผูใช เปนตน

ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language : DML) ประกอบดวย
คําสั่งที่ใชในการเรียกใชขอมูล การเปลี่ยนแปลงขอมูล การเพิ่มหรือลบขอมูล เปนตน

ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) : ประกอบดวยคําสั่งที่ใชในการควบคุม 
การเกิดภาวะพรอมกนั หรือการปองกันการเกิดเหตุการณที่ผูใชหลายคนเรียกใชขอมูล
พรอมกัน และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการควบคุมความปลอดภัยของขอมูลดวยการกําหนด
สิทธิของผูใชที่แตกตางกัน เปนตน



DDL : Definition Data LanguageDDL : Definition Data Language

เปนภาษาที่ใชกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลบน Oracle สามารถ

กําหนดความสัมพันธของตารางขอมูล (Table) สรางคียหลัก (Primary

Key) คียรอง (Foreign Key ) กําหนดวิว (View) สรางโพรซีเจอร

(Store procedure) หรือแกไขโครงสรางของฐานขอมูลบน Oracle แกไข

ตาราง (Alter Table) ลบโครงสรางบนฐานขอมูล (Drop Table) เปนตน



คําสั่งคําสั่ง  DDLDDL

Create Table สรางตาราง

Drop Table ลบตาราง

Alter Table แกไขตาราง

Create View สรางวิว

Drop View ลบวิว

Alter View แกไขวิว

Create Procedure สรางโพรซีเจอร

Drop Procedure ลบโพรซีเจอร

Create Trigger สรางทริกเกอร

Drop Procedure ลบทริกเกอร

Create Index สรางดัชนี 

Drope Index ลบดัชนี



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ชนิดของขอมูลที่ใชในภาษา SQL

ตัวหนังสือ

ความยาวคงที่ (Fixed-length Character) จะใช char(n) หรือ character(n)

ความยาวไมคงที่ (Variable-length Character) จะใช varchar(n)

จํานวนเลข

มจีุดทศนยิม (Decimal) จะใช dec(m,n) หรือ decimal(m,n)

ไมมจีุดทศนิยม (Integer) จะใช int, integer (10 หลัก) หรือ smallint (5หลัก)

เลขจํานวนจริง (Number) จะใช number(n)



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ชนิดของขอมูลที่ใชในภาษา SQL

ขอมูลในลักษณะอื่นๆ

วันที่และเวลา (Date/Time)



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ลักษณะการใชงานของภาษา SQL

ภาษา SQL ที่ตอบโตได ใชเพื่อปฏิบัติงานกับฐานขอมูล    โดยตรง

ภาษา SQL ที่ฝงในโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      ความสามารถของ

ภาษา SQL ใหมากยิ่งขึ้น



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ภาษาสําหรับนิยามขอมูล

ตาราง

สรางตาราง 

CREATE TABLE <table name>

(<column_name><>[<size>][[constraint<constraint name>]constraint 

type]   

[column name>data type>[<size>],…]);

ลบตาราง

DROP TABLE <table name>[CASECADE CONSTRAINTS];



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ตาราง

เปลี่ยนแปลงโครงสรางตาราง

ALTER TABLE <table name>

Database update (<column name> data type [size]);



การกําหนดโครงสรางของขอมูลการกําหนดโครงสรางของขอมูล

ดัชนี

สรางดัชนี

CREATE INDEX <index name>

on <table name>(<column>name>[,<column name>]..);

ลบดัชนี

DROP INDEX <index name>;



Example DDLExample DDL

/*==============================================*/

/* Table: "customer"                                            */

/*==============================================*/

create table "customer"  (

"customer_id"        LONG                            not null,

"customer_name"      VARCHAR(60),

constraint PK_CUSTOMER primary key ("customer_id")

);

/*==============================================*/

/* Table: "register"                                            */

/*==============================================*/

create table "register"  (

"register_id"        LONG                            not null,

"customer_id"        LONG,

"register_date"      DATE,

constraint PK_REGISTER primary key ("register_id")

);

/*==============================================*/

/* Table: "school"                                              */

/*==============================================*/

create table "school"  (

"school_id"          LONG                            not null,

"customer_id"        LONG,

"school_name"        VARCHAR(60),

constraint PK_SCHOOL primary key ("school_id")

);

alter table "register"

add constraint FK_REGISTER_REFERENCE_CUSTOMER 
foreign key ("customer_id")

references "customer" ("customer_id");

alter table "school"

add constraint FK_SCHOOL_REFERENCE_CUSTOMER 
foreign key ("customer_id")

references "customer" ("customer_id");



ขอแตกตางระหวางคียหลักและดัชนีขอแตกตางระหวางคียหลักและดัชนี  

คียหลักไดแก คอลัมน 1 คอลัมนหรอืหลายคอลัมนทีท่ําใหแตละแถวใน
ตารางขอมูลมคีาของขอมูลที่ไมซ้ํากัน(unique) เชน คอลัมนรหัสลูกคา( CUSNO) 
ของตารางลูกคา( CUSTOMERTAB) ซึ่งใชแทนรหัสลูกคาแตละคนจะมรีหัส
ประจําตัวไมซ้ํากัน คียหลักเปนพื้นฐานในการเชื่อมโยงกันระหวางตารางและ
ควบคมุความถกูตองครบถวนสมบูรณ(integrity) ในการตรวจสอบความซ้ํากันของ
ขอมูลระหวางที่ทําการปอนขอมูลหรอืกําหนดขอมูลใหมใหกับตาราง สวนดัชนี
เปนการสรางโดยการเลอืกคอลัมนใดคอลัมนหนึ่งหรือหลายคอลัมนจากตาราง
ขึ้นมาเปนดัชนี โดยในตารางหนึ่งๆ สามารถมดีัชนีไดหลายดชันี คอลัมนที่จะเลือก
เปนดัชนีควรจะมคีาของขอมลูไมซ้ํากัน (unique)ในแตละแถว ถาเลือกคอลัมนที่
เปนดัชนีที่สามารถมคีาวางไดจะทําให DBMSไมสามารถนําดัชนีที่เปนคาวางนั้น
ไปคนหาขอมูลในฐานขอมูลได การสรางดัชนีก็เพื่อเปนตัวนําทางในการสืบคน
ขอมูลใหเร็วขึ้น



คียหลักคียหลัก ( (Primary keyPrimary key) ) และและ  คียนอกคียนอก ( (Foreign keyForeign key) ) 



การสรางดัชนีการสรางดัชนี  

ดัชนี (Index) เปนสวนที่สาํคัญมากตอฐานขอมูลเชิงสัมพนัธ ดชันมีีความสําคัญคือ ชวย
เพิ่มความสามารถในการคนหาขอมูลไดเร็วยิ่งขึ้น โดยดัชนทีี่ถกูสรางขึ้นในแตละแถวจะถูกเก็บ
เปนตารางแยกจากตารางขอมูล ซึ่งจะเปนการสะดวกในการคนหาขอมูลในแตละแถว DBMS 
สามารถทําการคนหาขอมลูในตารางดัชนี เมือ่พบดัชนทีี่ตองการจะชีน้ําไปยังตารางขอมูลนัน้ๆ 
ซึ่งถาตารางขอมลูใดไมมีการสรางดัชนีไวการคนหาขอมลูในตารางนัน้จะตองทําการคนหาแบบ
เรียงลําดับจากแถวแรกจนถึงแถวสุดทาย นอกจากนี้ดัชนียังชวยในการตรวจสอบและควบคุม
ไมใหมขีอมูลเดียวกันหลายแถวซ้ํากันในตารางไดอยางอัตโนมัติ โดยดชันีสามารถชวยใหผูใชหา
ขอมูลแตละแถวตามที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามตองการไดโดยอัตโนมตัิ

ในการคนหาขอมลูใดขอมลูหนึ่งในตารางขอมูล ถาไมมีดชันใีนการคนหาจะทําให
เสียเวลาในการคนหาพอสมควร ดัชนจีะเปนตัวนําทางในการคนหา เมื่อสรางดัชนจีากคอลัมน
หนึ่งของตาราง DBMS จะเก็บคอลัมนนัน้เรียงลําดับที่เหมาะสมของคอลัมนนัน้ไว สมมติวา
ตารางลูกคามีขอมลูปอนไวหลายรายการ และตองการหาลูกคาหมายเลข 2999 เนื่องจากไมได
เรียงลําดับแถวตามหมายเลขลูกคาไว ปกติโปรแกรมจะตองคนหาไปทีล่ะแถวจนตลอดทัง้
ตารางเพื่อหาคาลูกคาหมายเลข 2999 ในคอลัมน CUSNO อยางไรก็ดีถามีดชันีอยูในคอลัมน 
CUSNO โปรแกรมก็จะตรงไปที่หมายเลข 2999 ในดชันเีลย การสรางดัชนจีะทําใหการคนหา
ขอมูลเร็วขึ้น แตการสรางดัชนีก็เปลื้องพื้นที่ในหนวยความจํา



การบันทึกการบันทึก  ปรับปรุงปรับปรุง  ลบลบ  และการเรียกขอมูลอยางงายและการเรียกขอมูลอยางงาย

การบันทึกขอมลู ปรับปรุง และการลบขอมูล

เพิ่มขอมลูทีละแถว

INSERT INTO <table name>[(column1, column2,….)]

values (<value1, value2,…>);

เพิ่มขอมลูโดยการใชคําสั่งคนหาขอมลู

INSERT INTO <table name>[(column1, column2,….)]

SELECT statement;



การบันทึกการบันทึก  ปรับปรุงปรับปรุง  ลบลบ  และการเรียกขอมูลอยางงายและการเรียกขอมูลอยางงาย

ปรับปรงุแถวขอมูล

UPDATE <table name> 

SET<column1>[, column2, ...)]=<expression|subquery>

[WHERE <condition>];

ลบขอมลูทั้งแถว

DELETE FROM <table name> 

[WHERE <condition>];



การบันทึกการบันทึก  ปรับปรุงปรับปรุง  ลบลบ  และการเรียกขอมูลอยางงายและการเรียกขอมูลอยางงาย

การเรียกคนขอมูลอยางงาย

SELECT <column1, column2,…>

FROM <table name>

[WHERE <condition>];



การบนัทึกการบนัทึก  ปรับปรงุปรับปรงุ  ลบลบ  และการเรียกขอมูลและการเรียกขอมูล  อยางงายอยางงาย

โอเปอรเรเตอร สามารถแยกออกเปน 4 ประเภท ไดแก

โอเปอเรเตอรคณติศาสตร ไดแก plus(+), minus(-), divide(/), multiply(*), 

modula(%)

โอเปอเรเตอรเปรียบเทียบ จะไดคากลับคืนมา 3 คา คอื TRUE, FALSE และ 

UNKNOW (ในกรณคีาที่เปรียบเทียบเปน Null)

โอเปอเรเตอรอักขระ ไดแก LIKE ใชรวมกับ ‘%’ หรอื ‘_’

โอเปอเรเตอรตรรกะ ไดแก AND, OR, NOT, IN, BETWEEN…AND



การเรียกการเรียกคนคนขอมูลขอมูล

ฟงกชัน มีทั้งหมด 6 ประเภท คือ

ฟงกชันในการรวม (Aggregate functions)

COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN ฯลฯ

ฟงกชันวันและเวลา (Date and tune functions)

ADD_MONTHS, LAST_DAY, MONTHS_BETWEEN ฯลฯ

ฟงกชันคณติศาสตร (Arithmetic functions)

ABS, EXP, ฟงกชันทางตรโีกณ, LN, LOG, MOD, SQRT ฯลฯ



การเรียกการเรียกคนคนขอมูลขอมูล

ฟงกชันตัวอักขระ (Character functions)

CHR, CONCAT, LOWER, UPPER, REPLACE, SUBSTR ฯลฯ

ฟงกชันการแปลง (Converter functions)

TO_CHAR, 

ฟงกชันอื่นๆ (Miscellaneous functions)



การเรียกการเรียกคนคนขอมูลขอมูล

การเรียกดูขอมูลในรูปแบบตางๆ

การเรียกดขูอมลูโดยใชฟงกชันรวม

เปนการจัดกลุมขอมูลโดยใชคําสั่ง GROUP BY 

SELECT <column1, column2, …>

FROM <table name>

[WHERE <condition>]

[GROUP BY <grouping column>]

[HAVING <condition>]



การเรียกการเรียกคนคนขอมูลขอมูล

การเรียกดูขอมูลในรูปแบบตางๆ

การเรียกดขูอมลูจากหลายตาราง

เปนการกําหนดความสัมพนัธระหวางตารางทั้งหลาย ซึ่งสามารถ

เชื่อมตอขอมูลกันโดยการใชคําสั่ง WHERE



การเรียกการเรียกคนคนขอมูลขอมูล

การเรียกดูขอมูลในรูปแบบตางๆ

การเรียกดขูอมลูแบบซอนกัน

เปนการสรางคําสั่ง SELECT ซอนกนั เพื่อลดภาระการเชื่อมตาราง

ซึ่งตองใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก

SELECT [*] <column1, column2, …>

FROM <table name>

[WHERE <column_list = <Select Statement>]



DML : Data Management DML : Data Management LangugeLanguge

GRANT – กําหนดสิทธิ์การใชงานของวัตถุบนฐานขอมูล Oracle

REVOKE - ยกเลิกสิทธิ์การใชงานของวัตถุบนฐานขอมูล Oracle



RDBMSRDBMS

Instructor : Kumpon Farpinyo

Email : kumpon@excite.com



บทนําบทนํา

ฐานขอมูล (Database) มีบทบาทสําคัญมากตองานดาน

ตางๆ โดยเฉพาะงานที่ใชคอมพิวเตอร เชน

- งานดานธุรกิจ - งานดานวิศวกรรม

- ดานการแพทย - การศึกษา

- วิทยาศาสตร ฯลฯ

เพือ่ทําการจัดการขอมูลอยางมีระบบ



การจัดการขอมูลแบบแฟมขอมูลการจัดการขอมูลแบบแฟมขอมูล

เปนการจัดเกบ็ขอมูลในลักษณะแฟมขอมูลที่อิสระจากกัน

แฟมขอมูลอาจารย

แฟมขอมูล

วิชาที่เปดสอน

แฟมขอมูลเกรด

ระบบเงินเดือน

ระบบตารางสอน

ระบบเกรด

รายงาน

รายงาน

รายงาน



ขอเสียของการจดัการขอมูลแบบแฟมขอมลูขอเสียของการจดัการขอมูลแบบแฟมขอมลู

1.1.  เกิดความขัดแยงของขอมูลไดเกิดความขัดแยงของขอมูลได

2.2.  เกิดความซ้ําซอนของขอมูลเกิดความซ้ําซอนของขอมูล

3.3.  สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจดัเก็บขอมูลสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจดัเก็บขอมูล

4.4.  ไมมีการใชขอมลูรวมกันไมมีการใชขอมลูรวมกัน  ทําใหการแกไขทําใหการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมลูทําไดยากเปลี่ยนแปลงขอมลูทําไดยาก

5.5.  ขอมลูไมมีความนาเชือ่ถอืขอมลูไมมีความนาเชือ่ถอื

6.6.  ไมมารสารถรักษาความปลอดภัยไดทั่วถึงไมมารสารถรักษาความปลอดภัยไดทั่วถึง



แกไขขอเสียโดยใชแกไขขอเสียโดยใช  ……  ระบบฐานขอมลูระบบฐานขอมลู

ขอมูลอาจารย

ขอมูลตารางสอน

ขอมูลเกรด

ระบบจัดการ

ฐานขอมูล

(DBMS)

ระบบเงินเดือน

ระบบตารางสอน

ระบบเกรด

รายงาน

รายงาน

รายงาน



ความหมายของระบบฐานขอมลูความหมายของระบบฐานขอมลู

ฐานขอมูล (Database) ประปอบดวยรายละเอียดขอมูลที่มี

ความเกี่ยวของกนั ซึ่งจะถูกนํามาใชงานในดานตางๆ โดยขอมูล

เหลานี้จะถูกจัดเกบ็ไวใหเปนศูนยกลางอยางมีระบบ  ซึ่งสามารถ

เรียกใชงานรวมกันได เพื่อประโยชนในการจัดการและการ

เรียกใชขอมูลไดอยางมีประสทิธิภาพ



องคประกอบของระบบฐานขอมลูองคประกอบของระบบฐานขอมลู

1. ฮารดแวร (Hardware)

2. ซอฟตแวร (Software) หรือ โปรแกรม (Program)

3. ขอมูล (Data)

4. บุคลากร (People)

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Procedure)



องคประกอบที่องคประกอบที่  11 ::  ฮารดแวรฮารดแวร  (Hardware)(Hardware)

หมายถึงหมายถึง  ฮารดแวร หรืออุปกรณตางที่ใชเพือ่ชวยใหระบบ

ฐานขอมูลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสิ่ง

สําคัญคือ

- ขนาดของหนวยความจํา (Memory)

- ความเร็วในการประมวลผลของ CPU

- อุปกรณนําเขา (Input Device) 

- อุปกรณแสดงผล (Output  Device)



องคประกอบที่องคประกอบที่  22 ::  ซอฟตแวรซอฟตแวร  (Software)(Software)

หมายถึงหมายถึง ซอฟตแวร ที่ใชเพือ่เกบ็ขอมูล หรือการจัดการ

ขอมูลในรูปแบบตางๆ โดยแตละระบบกจะใช โปรแกรมที่

แตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน

แตทุกระบบจะตองมีโปรแกรมที่ทําหนาที่ควบคมุดูแลการ

สราง, การเรียกใชขอมูล, การจัดทํารายงาน, การปรับเปลี่ยน

แกไขโครงสราง ฯลฯ ที่เรียกวา ““ระบบจัดการฐานขอมูลระบบจัดการฐานขอมูล””

(Database Management System : DBMS)(Database Management System : DBMS)



ระบบจัดการฐานขอมลูระบบจัดการฐานขอมลู  (RDBMS)(RDBMS)

หมายถึงหมายถึง โปรแกรมที่ทําหนาที่จัดการขอมูลในฐานขอมูล ทั้ง

การสราง, การเรียกใชงาน, การเปลี่ยนแปลงโครงสราง และยัง

ความคุมระบบรกัษาความปลอกภัยของฐานขอมูลอีกดวย

โดยระบบจดัการฐานขอมูลจะเปนสื่อกลางระหวางผูใชงาน

โปรแกรมประยุกตตางๆ กบัระบบฐานขอมูลที่ติดตออยู

ฐานขอมูล

ระบบจัดการ

ฐานขอมูล

(DBMS)

โปรแกรมประยุกตตางๆ 

ที่ผูใชงานใช



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

1. ชายกําหนดและเกบ็โครงสรางฐานขอมูล (Define and Store   

Database Structure)

ID NAME ADDRESS Telephone

1 Somchai 15/548 01-9574126

2 Monton 17/54 02-985-6574

3 Ladawan 58/574 01-900-5742

ฐานขอมูล



หนาที่ของระบบจัดการฐานขอมลูหนาที่ของระบบจัดการฐานขอมลู  (DBMS)(DBMS)

2. การบรรจุขอมูลลงฐานขอมูล (Load Database)

ID NAME ADDRESS Telephone

1 Somchai 15/548 01-9574126

2 Monton 17/54 02-985-6574

3 Ladawan 58/574 01-900-5742
ฐานขอมูล



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

3. เก็บและดูแลขอมูล (Store and Maintain Data)

DBMS

Store and Maintain Data



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

4. ประสานงานกับระบบปฏบิัตกิาร (Operating System)

ฐานขอมูล

Operating System Application Software
DBMS



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

5. ชวยควบคุมความปลอดภัย (Security Control)

ฐานขอมูล

DBMS

Authorize USER

Non-Authorize USER



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

6. การจัดทําขอมูลสํารองและการกู (Backup and Recovery)

Backup Database

ABCD 12345

ABCD 12345

Backup

Recovery

Database



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

7. ควบคุมการใชงานพรอมกันของผูใชในระบบ 

(Concurrency Control)

ฐานขอมูล

DBMS

USER 1

USER 2

USER 3

U1 : U3 : U2



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

8. ควบคุมความบูรณภาพของขอมูล (Integrity Control)

ฐานขอมูลกี่จายเงินเดือน

ฐานขอมูลประวัติ

Integrity

Control



หนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูลหนาที่ของระบบจดัการฐานขอมูล  (RDBMS)(RDBMS)

9. ทําหนาที่จัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)

Database

ชื่อตาราง

ชื่อฟลด

คยีตาง

พจนานุกรม 

เพื่อเก็บรายละเอยีด

ที่เกี่ยวของกับ

ฐานขอมูล



องคประกอบที่องคประกอบที่  33 ::  ขอมูลขอมูล  (Data)(Data)

หมายถึงหมายถึง ขอมูลหรือสิ่งตางๆ ที่ตองการนํามาจัดเกบ็ลงใน

ฐานขอมูล เพื่อใหมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยขอมูลตางๆ 

จะถูกจัดการในแตละระดบั โดยผูที่ใชฐานขอมูลจะมองภาพ

ขอมูลที่แตกตางกนัออกไป

ขอมูล

USER 1

USER 2



องคประกอบที่องคประกอบที่  44 ::  บุคลากรบุคลากร  (People)(People)

1.1.  ผูใชทั่วไปผูใชทั่วไป  (User)(User)

บคุลากรที่ใชฐานขอมูล เชน พนักงานจองตั๋ว

2. 2. พนักงานปฏิบัติการพนักงานปฏิบัติการ  (Operator)(Operator)

ผูปฏบิตัิการดานประมวลผลการปอนขอมูล

3. 3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบนักวิเคราะหและออกแบบระบบ  (System Analyst)(System Analyst)

ผูวิเคราะหระบบฐานขอมูล และออกแบบระบบงาน

ที่จะนํามาใช



องคประกอบที่องคประกอบที่  44 ::  บุคลากรบุคลากร  (People)(People)

4. 4. ผูเขียนโปรแกรมประยุกตผูเขียนโปรแกรมประยุกต  (Programmer)(Programmer)

ผูที่เขียนโปรแกรมเพื่อใหจดัเก็บขอมูล การเรียกใช

ขอมูลตามความตองการของผูใชงาน

5. 5. ผูบริหารฐานขอมูลผูบริหารฐานขอมูล  (Database Administrator :(Database Administrator : DBA)DBA)

ผูที่ทําหนาที่บริหารและควบคุมการบริหารงานระบบฐาน

ขอมูล  โดยเปนผูตัดสินใจ, กําหนดนโยบาย ตางๆ ในการ

ใชงานระบบฐานขอมูล



องคประกอบที่องคประกอบที่  55 ::  ขั้นตอนการปฏิบตัิงานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  

(Procedure)(Procedure)
หมายถึงหมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ในระบบฐานขอมูล โดย

จะเปนขั้นตอนการปฏบิตัิงานตางๆ ที่จะตองเปนไปตามขั้นตอนที่

กําหนด เพื่อใหการทํางานของระบบฐานขอมูลเปนไปอยาง

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งก็จะมีทั้งขัน้ตอนในสภาวะปกติ 

และขัน้ตอนปฏบิตัิในขณะระบบเกดิปญหา (Failure)



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

1.1.  หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมลูไดหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมลูได

ขอมูลพนักงาน

ฐานขอมูลพนกังาน

ขอมูลพนักงาน

ฐานขอมูลเงินเดือน

เมื่อขอมลูพนกังาน

เปลี่ยนไปจะทําให

เกิดความขดัแยง

ของขอมูล

การทํางานแบบแฟมขอมูล การทํางานแบบฐานขอมูล

ฐานขอมูล

พนกังาน

ทะเบียนประวัติ

พนกังาน

ระบบเงินเดือน

พนกังาน



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

2.2.  สามารถใชขอมลูรวมกันไดสามารถใชขอมลูรวมกันได

- ฐานขอมลูพนกังาน

- ฐานขอมลูงานของบริษัท

-ฐานขอมลูดานบัญชี

ระบบทะเบียนประวัติพนกังาน

ระบบเงินเดือนพนกังาน

ระบบวางแผนงาน



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

3.3.  ลดความซ้ําซอนของขอมูลไดลดความซ้ําซอนของขอมูลได

ขอมูลพนักงาน

ฐานขอมูลพนกังาน

ขอมูลพนักงาน

ฐานขอมูลเงินเดือน

ขอมูลพนักงาน

มีความซ้ําซอนกัน

การทํางานแบบแฟมขอมูล การทํางานแบบฐานขอมูล

ฐานขอมูล

พนกังาน

ทะเบียนประวัติ

พนกังาน

ระบบเงินเดือน

พนกังาน



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

4.4.  รักษาความถูกตองและความเชือ่ถอืไดของรักษาความถูกตองและความเชือ่ถอืไดของ

ขอมลูขอมลู

- ฐานขอมลูพนกังาน

- ฐานขอมลูงานของบริษัท

-ฐานขอมลูดานบัญชี

ระบบทะเบียนประวัติพนกังาน

ระบบเงินเดือนพนกังาน

ระบบวางแผนงาน



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

5.5.  สามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันสามารถกําหนดความเปนมาตรฐานเดียวกัน

- ฐานขอมลูพนกังาน

- ฐานขอมลูงานของบริษัท

-ฐานขอมลูดานบัญชี

ระบบทะเบียนประวัติพนกังาน

ระบบเงินเดือนพนกังาน

ระบบวางแผนงาน

ใชมาตรฐานเดียวกัน



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

6.6.  สามารถกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยไดสามารถกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยได

ฐานขอมูล

Authorize USER

Non-Authorize USER



ขอดีของการมรีะบบฐานขอมลูขอดีของการมรีะบบฐานขอมลู

6.6.  มีความเปนอิสระของขอมลูและโปรแกรมมีความเปนอิสระของขอมลูและโปรแกรม

ระบบทะเบียนประวัติพนกังาน

ระบบเงินเดือนพนกังาน

ระบบวางแผนงาน

- ฐานขอมลูพนกังาน

- ฐานขอมลูงานของบริษัท

-ฐานขอมลูดานบัญชี



ขอเสียขอเสียของการมีระบบฐานขอมูลของการมีระบบฐานขอมูล

1.1.  มีตนทุนสูงมีตนทุนสูง

Hardware

Software บุคลากร



ขอเสียขอเสียของการมีระบบฐานขอมูลของการมีระบบฐานขอมูล

2.2.  มีความซับซอนมีความซับซอน

ฐานขอมูล

System 1

Program 1.1
System 2

Program 2.1
ID NAME ADDRESS Telephone

1 Somchai 15/548 01-9574126

2 Monton 17/54 02-985-6574

3 Ladawan 58/574 01-900-5742



ขอเสียขอเสียของการมีระบบฐานขอมูลของการมีระบบฐานขอมูล

3.3.  เสี่ยงตอการหยุดชงักของระบบเสี่ยงตอการหยุดชงักของระบบ

ฐานขอมูล

USER 1

USER 2

USER 3

USER 4

USER 5

USER 6



การการนอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันชัน

นอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันชัน  (normalization)(normalization) เปนกระบวนการวิเคราะหเปนกระบวนการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางแอความสัมพันธระหวางแอตทริบวิตตทริบวิตในตารางขอมูลในตารางขอมูล  เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ

และแกไขปญหาดานความซ้าํซอนของขอมูลและแกไขปญหาดานความซ้าํซอนของขอมูล  ดวยการแตกดวยการแตก

ตารางขอมูลที่มีความซ้าํซอนของขอมูลออกเปนตารางยอยตารางขอมูลที่มีความซ้าํซอนของขอมูลออกเปนตารางยอย  ๆๆ  เพื่อเพื่อ

ขจัดความซ้าํซอนของขอมูลใหเหลือนอยที่สุดขจัดความซ้าํซอนของขอมูลใหเหลือนอยที่สุด  หรือจนกระทั่งไมมีหรือจนกระทั่งไมมี

ความซ้ําซอนหลงเหลืออยูเลยความซ้ําซอนหลงเหลืออยูเลย



วัตถุประสงคของวัตถุประสงคของนอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันชัน

ลดความซ้าํซอนของขอมูลลดความซ้าํซอนของขอมูล  หากมีขอมูลซ้าํซอนกันหากมีขอมูลซ้าํซอนกัน  เมื่อมีการแกไขเมื่อมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลจะตองทําการเปลี่ยนแปลงแกไขใหครบทุกแหงเปลี่ยนแปลงขอมูลจะตองทําการเปลี่ยนแปลงแกไขใหครบทุกแหง

มิฉะนั้นอาจทําใหขอมูลไมถูกตองหรือไมสอดคลองกันไดมิฉะนั้นอาจทําใหขอมูลไมถูกตองหรือไมสอดคลองกันได

ประหยัดเนื้อที่ในการจดัเก็บขอมูลประหยัดเนื้อที่ในการจดัเก็บขอมูล  เมื่อขอมูลที่จดัเก็บไมซ้าํซอนกันเมื่อขอมูลที่จดัเก็บไมซ้าํซอนกัน

จึงใชเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลนอยลงจึงใชเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลนอยลง



กระบวนการกระบวนการนอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันชัน

เปนการดําเนินการเปนการดําเนินการนอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันอยางเปนระดับขั้นตอนชันอยางเปนระดับขั้นตอน  เพื่อจัดการใหตารางเพื่อจัดการใหตาราง

ขอมูลมคีณุสมบัตอิยูในขอมูลมคีณุสมบัตอิยูในนอรมลันอรมลัฟอรมแบบตางฟอรมแบบตาง  ๆๆ  ซึ่งประกอบดวยซึ่งประกอบดวย  66  ระดับระดับ  คอืคอื

นอรมัลฟอรมที ่1 หรือ 1NF (First Normal Form)

นอรมัลฟอรมที ่2 หรือ 2NF (Second Normal Form)

นอรมัลฟอรมที ่3 หรือ 3NF (Third Normal Form)

นอรมัลฟอรมแบบบอยซคอดด หรอื BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

นอรมัลฟอรมที ่4 หรือ 4NF (Fourth Normal Form)

นอรมัลฟอรมที ่5 หรือ 5NF (Fifth Normal Form)

(แตในทีน่ี่จะขอกลาวถึงเพียงแค 3 ระดับแรกเทานั้น)



แนวคิดเกี่ยวกับนอรมัลไลเซชัน (ตอ)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมที่ 1 (1NF)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมที่ 2 (2NF)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมที่ 3 (3NF)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมแบบบอยซคอดด (BCNF)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมที่ 4 (4NF)

•รีเลชันที่มีคุณสมบัตินอรมัลฟอรมที่ 5 (5NF)



กระบวนการกระบวนการนอรมัลไลเซนอรมัลไลเซชันชัน

•ตารางที่ยังไมผานการนอรมัลไลเซชัน•ตารางที่ยังไมผานการนอรมัลไลเซชัน

•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 1•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 1

•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 2•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 2

•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 3•ตารางที่ผานนอรมัลฟอรมที่ 3

•กําจัดกลุมขอมูลที่เปนกลุมซ้ํา

•กําจัดการขึ้นตอกันแบบบางสวน

•กําจัดการขึ้นตอกันแบบทรานซิทีฟ



คุณสมบัติของคุณสมบัติของนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  11 (First Normal Form)(First Normal Form)

ตารางขอมูลใดๆตารางขอมูลใดๆ  มีคุณสมบัติอยูในมีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  11  ก็ตอเมื่อก็ตอเมื่อ

คาของแอคาของแอตทริบิวตตทริบิวตตางๆตางๆ  ในแตละในแตละทัพเพิลทัพเพิลมีคาของขอมูลเปนคาเดี่ยวๆมีคาของขอมูลเปนคาเดี่ยวๆ

(atomicity)(atomicity)

ขอมูลในตารางนั้นตองไมมีขอมูลที่เปนกลุมซ้ําขอมูลในตารางนั้นตองไมมีขอมูลที่เปนกลุมซ้ํา

(no repeating group(no repeating group of data)of data)



ตารางขอมลูที่ยังไมผานตารางขอมลูที่ยังไมผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  11



ผลของตารางขอมูลที่ผานผลของตารางขอมูลที่ผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  11  แลวแลว



คุณสมบัติของคุณสมบัติของนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22 (Second Normal Form)(Second Normal Form)

ตารางขอมูลใดๆตารางขอมูลใดๆ  มีคุณสมบัติอยูในมีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22  ก็ตอเมื่อก็ตอเมื่อ

ตารางขอมูลนั้นมีคุณสมบัติอยูในตารางขอมูลนั้นมีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  11

แอแอตทริบิวตตทริบิวตที่ไมใชคียที่ไมใชคีย  ตองขึ้นกับคียหลักอยางแทจริงตองขึ้นกับคียหลักอยางแทจริง  หรือกลาวไดวาหรือกลาวไดวา

แอแอตทริบิวตตทริบิวตที่ไมใชคียหลักจะตองไมขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลักที่ไมใชคียหลักจะตองไมขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก



ตารางขอมลูที่ยังไมผานตารางขอมลูที่ยังไมผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22

คียหลักประกอบดวยคียหลักประกอบดวย  22  แอแอตทริบิวตตทริบิวต  คือคือ  SUPPLIER_IDSUPPLIER_IDและและ  PRODUCT_ID PRODUCT_ID จะเหน็วาจะเหน็วา

QUANTITY QUANTITY เปนแอเปนแอตทริบิวตตทริบิวตที่ขึน้กับที่ขึน้กับ  SUPPLIER_ID SUPPLIER_ID และและ  PRODUCT_IDPRODUCT_ID

แตแต  PRODUCT_NAME PRODUCT_NAME และและ  PRODUCT_COLOR PRODUCT_COLOR เปนแอเปนแอตทริบิวตตทริบิวตที่ขึ้นกับที่ขึ้นกับ  PRODUCT_IDPRODUCT_ID
เทานัน้เทานัน้    ไมไดขึน้กบัไมไดขึน้กบั  SUPPLIER_ID SUPPLIER_ID เลยเลย

FD1 : SUPPLIER_ID,PRODUCT_ID    PRODUCT_NAME,PRODUCT_COLOR,QUANTITY

QUANTITYPRODUCT_COLORPRODUCT_NAMEPRODUCT_IDSUPPLIER_ID

FD1



ตารางขอมูลที่ผานตารางขอมูลที่ผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22  แลวแลว

FD3 : PRODUCT_ID      FD3 : PRODUCT_ID      PRODUCT_NAME,PRODUCT_COLORPRODUCT_NAME,PRODUCT_COLOR

QUANTITYPRODUCT_IDSUPPLIER_ID

FD2 : SUPPLIER_ID,PRODUCT_ID       FD2 : SUPPLIER_ID,PRODUCT_ID       QUANTITYQUANTITY

PRODUCT_COLORPRODUCT_NAMEPRODUCT_ID



คุณสมบัติของคุณสมบัติของนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  33 (Third Normal Form)(Third Normal Form)

ตารางขอมูลใดๆตารางขอมูลใดๆ  มีคุณสมบัติอยูในมีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  33  ก็ตอเมื่อก็ตอเมื่อ

ตารางขอมูลนั้นมีคุณสมบัติอยูในตารางขอมูลนั้นมีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22

แอแอตทริบิวตตทริบิวตที่ไมใชคียที่ไมใชคีย  จะตองไมสามารถระบุคาของแอจะตองไมสามารถระบุคาของแอตทริบิวตตทริบิวต

อื่นที่ไมใชคียหลักในตารางขอมูลนั้นอื่นที่ไมใชคียหลักในตารางขอมูลนั้น



ตารางขอมลูที่ยังไมผานตารางขอมลูที่ยังไมผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  33

ตรวจสอบตารางวามีการขึ้นตอกันแบบทรานซิตรวจสอบตารางวามีการขึ้นตอกันแบบทรานซิทีฟทีฟหรือไมหรือไม  จะเห็นวาจะเห็นวา

ตารางนี้มีคุณสมบัติอยูในตารางนี้มีคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  22

แตเมื่อทราบคาของแตเมื่อทราบคาของ  CITY CITY จะทําใหทราบคาจะทําใหทราบคา  REGION REGION จึงยงัไมมีจึงยงัไมมี

คุณสมบัติอยูในคุณสมบัติอยูในนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  33

REGIONCITYSUPPLIER_NAMESUPPLIER_ID

FD1



ตารางขอมูลที่ผานตารางขอมูลที่ผานนอรมัลนอรมัลฟอรมที่ฟอรมที่  33  แลวแลว

REGIONREGIONCITYCITY

CITYCITYSUPPLIER_NAMESUPPLIER_NAMESUPPLIER_IDSUPPLIER_ID

FD2FD2 : SUPPLIER_ID       : SUPPLIER_ID       SUPPLIER_NAME,CITYSUPPLIER_NAME,CITY

FD3FD3 : CITY       : CITY       REGIONREGION



ฐานขอมูลเชิงสัมพันธฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

Key Rule

Algebra Rule

Constraints

Cartesian Rule



Key RuleKey Rule

แนวคิดเรื่องโมเดลเชิงสัมพันธ

คีย

พื้นฐาน Relational Algebra



Key RuleKey Rule

แนวคิดเรื่องโมเดลเชิงสัมพันธ

ความสมัพันธของฐานขอมูลจะอยูในรปูแบบของตาราง

ชื่อของตารางคอื ชื่อของความสัมพันธ

แตละคอลัมนของตารางความสัมพันธ เรียกวา แอททรบิิว(attribute) ของ

ความสมัพันธ

คาและขอบเขตของขอมูลของแอททริบิวเรียกวา โดเมน(Domain)

แตละแถวของตารางความสัมพันธ เรยีกวา แถว หรือ ทูเพิล(tuple) ของ

ความสมัพันธ



Key RuleKey Rule

คุณสมบัติของความสัมพันธ

ลําดับของแถวและคอลัมนไมทําใหขอมูลเปลี่ยนไป

จะไมมีสองแถวที่ซ้ํากัน

แอททริบิวทุกตัวจะเปน atomic เทานั้น

ดีกรีของความสัมพันธ คือ จํานวนแอททริบิวที่มีในความสัมพันธนั้น
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คีย

คีย คือ สิ่งที่ใชในการกําหนดความเปนเอกลักษณของแถวในความสัมพันธ 

ทําใหการเขาถึงขอมูลบนฐานขอมูลเปนไปไดอยางรวดเร็ว

ทําใหสามารถแยกแยะขอมูลในฐานขอมูลใหเปนไปอยาง    ถูกตอง
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ประเภทของคีย

คียหลัก (Primary Key) คือ คียที่ใชในการอางถึง Entityในฐานขอมูล

คียรอง (Secondary Key) คือ คียเดี่ยวหรือคียผสม เมื่อใชในการคนหา

ขอมูลของความสมัพันธจะไดมากกวาหนึ่ง       เรคคอรด

คียนอก (Foreign Key) คือ คียเดี่ยวหรือคียผสม ซึ่งเปนคียทั่วไปของ

ความสมัพันธหนึ่ง แตเปนคียหลักของอีกความสมัพันธหนึ่ง เปนตัวที่ใชใน

การเชื่อมตอระหวางความสมัพันธ
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ซุปเปอรคีย (Super key) คือ กลุมของแอททริบิวที่สามารถนําไปคนหา

ขอมูลที่เปนเอกลักษณได

คียแขงขัน (Candidate key) คือ ซุปเปอรคียและไมมีกลุมยอยของคีย

ใดในคียแขงขนัที่สามารถเปนซุปเปอรคียได
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พื้นฐาน Relational Algebra

Relational Algebra Operations ขั้นพื้นฐาน

Relational Calculus
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พื้นฐาน Relational Algebra

Relational Algebra เรยีกอีกอยางวา Relational query language

ใชในการจัดการขอมูลโดยการระบตุัวกระทํา กับความสัมพันธที่ตองการ

จัดการ ผลลัพธที่ไดคอื ความสมัพันธใหม
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ประเภทการใชงานของตัวกระทํากับความสัมพันธ 

มี 2 รูปแบบ คือ

การใชงานขั้นพื้นฐาน

Selection เลือกแถวจากความสัมพันธ

Projection เลือกเฉพาะคอลัมนทีต่องการจากความ

สัมพันธ

Cross Product สามารถรวมความสมัพันธได

Set Difference หาความแตกตางระหวาง 2 ความสัมพันธ

Union เชื่อม 2 ความสมัพันธเขาดวยกัน
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การใชงานขั้นสูง

intersection

join

division

renaming
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ประเภทการกระทํากับความสัมพันธ มี 2 รูปแบบ คือ

Unary Operators คือ ตัวกระทําที่ตองการเพียงความสัมพันธเดียว เชน 

select, project และ rename

Binary Operators คือ ตัวกระทําที่ตองการ 2 ความสัมพันธ          เชน 

union, intersection, difference และ cartesian product
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Relational Algebra Operations ขั้นพื้นฐาน ไดแก

Selection operator คอื การเลือกขอมูลความสัมพันธจากเงื่อนไขทีก่ําหนด 

เทียบไดกับ SELECT...FROM...WHERE ในคาํสั่ง SQL

Projection Operator คอื การเลือกเฉพาะบางคอลัมนของความสัมพันธ

ขึ้นมาแสดง 

Union ความสมัพันธทีจ่ะนํามาทํา Union กันได กต็อเมือ่รูปแบบของ

ความสมัพันธเหมอืนกัน เทียบไดกับ SELECT…FROM…WHERE…UNION  

SELECT…FROM…WHERE…
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Difference คอื ความสัมพันธทีม่คีวามแตกตางกัน โดยมี  รูปแบบ

ความสมัพันธทีเ่หมอืนกัน เทียบไดกับ 

SELECT…FROM…WHERE…MINUS SELECT…FROM…WHERE

Intersection คอื ความสัมพันธที่เกิดจากแถวที่ซ้ํากัน    เทียบไดกับ 

SELECT…FROM…WHERE…INTERSECTION 

SELECT…FROM…WHERE

Division รูปแบบของความสัมพันธ คอื R1/R2 ไมนิยมใช แตอาจจะใชในการ

คนหาบางประเภท
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Relational Calculus

เปนการใชคณติศาสตรของตรรกะเขามาชวยในการคนหา  ขอมูล

คําตอบที่ไดคอืแถวของขอมูลจากความสัมพันธที่ทําใหคาของสมการ

คณติศาสตรมคีาเปน จริง



ConstraintsConstraints

คือ ขอบังคับหรือเงื่อนไขในการอนุญาตใหเก็บเฉพาะขอมูลที่เหมาะสม

ลงในฐานขอมูล เพื่อใหการเลือกขอมูลจากฐานขอมูลมีความถูกตอง



ConstraintsConstraints

ประเภทของเงื่อนไข

Key constraint มี 2 รูปแบบ คือ 

คียหลัก คาจะไมเปน NULL และถูกใชเปนดัชนีในการเรียงลําดบัเสมอ

Unique เปน key เอกลักษณอาจมีเพิ่ม นอกเหนือจาก คียหลักโดยจะถูกใช

เปนดัชนีในการเรียงรายการตอจากคยีหลัก โดยอตัโนมตัิ

Referential Integrity

เปนการอางอิงขอมูลจากความสัมพันธอื่น



ConstraintsConstraints

Check เปนการตรวจสอบคาของขอมูลในความสัมพันธใหเปนไปตาม

เงื่อนไข เพื่อกรองเฉพาะขอมูลที่เหมาะสมลงไปในฐานขอมูล

Assertion เปนการตรวจสอบคาของขอมูลโดยรวมของทุกความสัมพันธ

ใหเปนไปตามเงื่อนไข
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Cartesian Product

Join
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Cartesian Product คือ การนําแถวจากความสัมพันธที่ 1 มาตอกับแถว

จากความสัมพันธที่ 2

จํานวนแถวของความสัมพันธผลลัพธ จะเทากับจํานวนแถวของความสัมพันธ

ที่ 1 X จํานวนแถวของความสมัพันธที ่2
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Join คือ การรวมขอมูลจากหลายความสัมพันธเขาดวยกัน มีหลายแบบ

ดังนี้

Theta-Join คอื การ join แบบปกติซึ่งทําใหเกิดชื่อคอลัมนที่ซ้ํากัน

Equi-Join คอื การ join แบบมีเงือ่นไข “เทากับ” (=) เทานั้น และคอลัมนที่ซ้ํา

กันจะถูกแสดงเพียงครัง้เดียว

Natural-Join คอื Equi-Join ที่ join ทุกคอลัมนที่ซ้ํากัน
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วิธีการวิธีการ  Backup Oracle DatabaseBackup Oracle Database

Operating System Backup 

Server Managed Recovery



Operating System BackupOperating System Backup

Backup โดยอาศัยคําสั่งของ OS (Operating System 

Command) หรือ Utility ตาง ๆ ซึ่งอาจจะเขียนขอมูลที่ตองการ 

Backup ไปที่ Disk หรือ Tape ซึ่งจะกลาวถึงใน Article นี้ วิธีการ 

Backup แบบนี้เปนวิธีที่งาย และจะใชกันในกรณีที่ environment ไม

ซับซอน (A simple Environment) อยางเชน มี Server และ Database 

อยู จํานวนนอย 



Server Managed Recovery Server Managed Recovery ((SRMSRM))

วิธีการแบบนี้ จะทําการ Backup ขอมูลที่เรามีอยู (Oracle Data) 

ไปยัง Media ที่เรากําหนด ซึ่งการ Backup จะ ถูก Handled โดย 

thread ที่อยูในสวนของ Oracle Server executable ซึ่งก็หมายถึง 

Database software จะเขียน ขอมูล จาก Database ไปยัง Backup 

Media การ Backup วิธีนี้จะถูกสั่งงานดวย Client Tool ที่เรียกวา 

Oracle Recovery Manager (RMAN) การ Backup แบบนี ้เหมาะสม

กับ Complex environment อยางเชน ในระบบที่มี Database Server 

หลาย ๆ Server



Backup Oracle DatabaseBackup Oracle Database
Cold Backup เปนการ Backup Database ในระหวางที่ Database Shutdown แบบนี้เปนวิธีที่
งายที่สุด 

Hot Backup เปนการ Backup Database ระหวางที่ Database ยังคงทาํงานอยู และ User ก็
ยังคงใชงานไดอยางปกติ การ Backup แบบนีจ้ะมคีวามซับซอนกวาแบบ Cold Backup ซึ่งก็
เหมาะกับงานที่ไมสามารถ Shutdown Database ได อยางเชน Database ที่เก็บขอมูลสําคัญที่
ตองการ การทํางานแบบ 24*7 หรือ Database ที่เก็บ User Profile ในการ login ของ web 
base application ทีท่ํางานบน internet 

Archivelog Mode Archive log mode นัน้ Online redo log files ที่เตม็จะถูกนําไปเก็บ
(archive) นะที่ ๆ กําหนดไวกอนทีจ่ะถูกนํากลับมาใชใหม Database ทีท่ํางาน archivelog
mode นัน้สามารถ Recovery แบบ Complete (Completely recovery)ไดไมวา instance 
failure หรือ Disk failure ในการ Backup Database ก็สามารถทําไดในขณะที่ Database 
กําลังอยูใน Mode open อยู และ user ก็ยังคงใชงานไดอยางปกติ อยางไรก็ตาม การใชงาน 
Archivelog Mode นัน้ ตองการ การดูแล archived redo logs เพิ่มเตมิ 

Noarchivelog mode noarchivelog mode นัน้ online redo logs file ที่เตม็นัน้ จะไมมีการ 
Archived กอนทีจ่ะถูกเขียนทับ ในการ Recovery ของ Mode นี้ จะสามารถทําไดโดย การ 
restore ทั้ง Database ซึ่งการ Backup Database ทาํไดวิธีเดียวคือตอง shutdown Database 
กอน แลวถึงจะทําการ Backup Database



Backup Oracle Database Backup Oracle Database ProceduresProcedures

การทํา FULL COLD BACKUPS

การทํา HOT BACKUPS

การสราง Schedule สําหรับการ BACKUP



อุปกรณและโปรแกรมที่เกี่ยวของอุปกรณและโปรแกรมที่เกี่ยวของ

ถาทานจะหาขอมูลเพิ่มเติมในดานการใชงานรวมกันระหวาง 
Oracle Database กับ Media Management Software นั้น จะมี
หลาย Vendors ที่สนับสนุนอยางเชน 

Legato Networker, Compaq

Netbackup, VERITAS

EMC Data Manager (EDM), EMC

ARCServ,Computer Associates

Networker,Legato


