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เตรียมรับมือ Big Data Crisis

ด้วย Data Management
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ถึ ง

แม้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูลจะสามารถ
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบมีความเป็นอิสระในการจัดการ
โดยบุคลากรหรือหน่วยงานย่อยภายในองค์การที่เป็นเจ้าของข้อมูล
ท�ำให้มีความคล่องตัวค่อนข้างสูง แต่ก็มีข้อด้อยหลายประการดังนี้
■ เกิดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล (data redundancy) เนือ
่ งจาก
แต่ละบุคคล ฝ่ายหรือหน่วยงานย่อยภายในองค์การมีแฟ้มข้อมูลของ
ตนเอง นั่นคือมีข้อมูลชุดเดียวกันแต่มีการจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลที่
ต่างกัน หรือข้อมูลชุดเดียวกันถูกจัดเก็บอยู่ในสองแฟ้มข้อมูลหรือ
มากกว่าซึ่งจะท�ำให้เป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่ แรงงาน และทรัพยากรที่
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนนั้น
■ ยากต่อการแก้ไข (updating difficulties) ความซ�ำ้ ซ้อนของ
ข้อมูลจะท�ำให้ยากต่อการแก้ไขข้อมูลเหล่านัน้ เนือ่ งจากถ้ามีขอ้ มูลใด
เปลีย่ นแปลงจะต้องท�ำการเปลีย่ นแปลงข้อมูลทุกแฟ้มข้อมูลทีม่ ขี อ้ มูล
ซ�้ำกันทั้งหมดท�ำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และเกิดความสับสนหาก
ข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งสิ้นเปลืองแรงงาน และ
ทรัพยากรในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนนั้นด้วย
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ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
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เกิดความขัดแย้งของข้อมูล (data inconsistency) เป็น
ปัญหาที่มีเกิดจากการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนเนื่องจากการจัดเก็บ
ข้อมูลชุดเดียวกันในหลายแฟ้มข้อมูลอาจท�ำให้ขอ้ มูลชุดเดียวกันมีคา่ ที่
แตกต่างกันได้ในแต่ละแฟ้มข้อมูลถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลไม่
ครบถ้วนซึ่งท�ำให้ไม่ทราบว่าข้อมูลชุดใดคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
จากข้อด้อยดังกล่าวของการจัดการข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล จึง
เป็นทีม่ าของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอีกรูปแบบหนึง่ เพือ่ แก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นของการจัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งเรียกว่า
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
■

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลนั้น ถ้านิยามตามที่กล่าวถึงข้างต้นก็
จะหมายความถึงระบบที่ใช้บริหารจัดการแฟ้มข้อมูล (File) ที่มีความ
สัมพันธ์กันธ์อย่างมีระเบียบด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยจะมองแฟ้ม
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ข้อมูลในลักษณะของตาราง (Table) ที่ประกอบด้วยระเบียนต่างๆ
(Record) ซึ่งระเบียนก็จะประกอบไปด้วยเขตข้อมูล (Field) ที่
สอดคล้องกัน ซึ่งการจัดการข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลท�ำให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่างๆ ร่วมกันได้
โดยทีจ่ ะไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล (ระบบฐานข้อมูลจะลดความ
ซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูลในขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้างด้วย Normalization) และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ขอ้ มูลในระบบถูกต้องเชือ่ ถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมถึงมีการก�ำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึน้ โดยเราจะได้
เรียกระบบจัดการฐานข้อมูล(เชิงสัมพันธ์) ว่า Relational Database
Management System (RDBMS) ทีเ่ พิม่ ค�ำว่า “เชิงสัมพันธ์” ต่อท้าย
ฐานข้อมูลเนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งท�ำงาน
ร่วมกับระบบสารสนเทศขององค์การเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีขอ้
ก� ำ หนดในการออกแบบโครงสร้ า งที่ เ น้ น ความเชื่ อ มโยง และ
สอดคล้องกันของข้อมูลในลักษณะของ Row Column ซึง่ จะสามารถ
ใช้ได้ดีกับข้อมูลที่เป็นข้อความ และตัวเลข รวมถึงการจัดเก็บไฟล์
รูปภาพโดยแปลงเป็นข้อมูลเป็น Binary Digit สามารถเรียกใช้งาน
โดย Structured Query Language หรือภาษา SQL
แม้ว่าระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพสูงแต่มี
ข้อจ�ำกัดในการท�ำงานร่วมกับข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็น Multimedia, โครงสร้างทางวิศวกรรม, 3D Model ฯลฯ ซึ่งมีความซับซ้อน
มากกว่า จึงได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในลักษณะ Objectoriented Database Management System (ODBMS) โดยจะเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบ Object ซึง่ เก็บตัว Object, Attribute หรือคุณสมบัติ
และ Method ของ Object ไว้ในฐานข้อมูล การ
ใช้ ง านสามารถท� ำ ได้ ผ ่ า นโปรแกรมภาษา
ประเภท Object-oriented เช่น Java หรือ C++
หรื อ ใช้ ภ าษา SQL ในการติ ด ต่ อ ฐานข้ อ มู ล
ตัวอย่างของฐานข้อมูลแบบ ODBMS ได้แก่
Versant, Object store, Jasmine และ Poet
โครงสร้ า งของ ODBMS นั้ น มี ค วาม
ยืดหยุ่นกว่า แบบ RDBMS คือไม่จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างแบบ Row
Column และสามารถมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลได้
เป็นการลดขั้นตอน และเวลาในการออกแบบฐานข้อมูลลงไปได้
อย่างไรก็ตาม ODBMS ยังไม่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาปรับปรุง
อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งโดยผูผ้ ลิตแต่ละรายในแบบ
ต่างคนต่างท�ำ ท�ำให้แต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีจุด
เด่ น แตกต่ า งกั น ออกไปซึ่ ง เหมาะกั บ การ
จัดการข้อมูลแบบเฉพาะทาง แต่ ODBMS
และ RDBMS สามารถใช้งานร่วมกันได้ และ
มักจะพบว่าจะถูกใช้งานควบคูก่ นั ไป เพราะ
ทัง้ สองถูกออกแบบมาส�ำหรับงานทีแ่ ตกต่าง
กัน ODBMS ถูกใช้ส�ำหรับงานเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ส่วน
RDBMS จะถูกใช้กับข้อมูลทั่วไปประเภท Descriptive Data เช่น
การเก็บชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตัวเลข
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ส�ำหรับกรณีของการจัดการ Big Data ท�ำให้มีการต่อยอด
แนวคิดของ RDBMS และ ODBMS ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบแต่มีข้อจ�ำกัดที่โครงสร้างความสัมพันธ์ กล่าวคือเมื่อระบบมี
ขนาดใหญ่ขึ้นโครงสร้างข้อมูลที่เป็นระเบียนหรือตาราง และข้อมูลมี
จ�ำนวนมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลก็มีมากขึ้นเช่นกัน ท�ำให้
เกิดความซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ และความเร็วใน
การจัดเก็บ ค้นหา และประมวลผลข้อมูลอาจจ�ำเป็นต้องใช้ของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีราคาแพงหรือลงทุนในระดับของ
Cluster หรือ Cloud รวมถึงข้อจ�ำกัดในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากที่ RDBMS จัดการได้ การออกแบบโครงสร้างใน
การจัดเก็บที่ต้องการลดความซ�้ำซ้อนด้วย Normalization อาจไม่
ความจ�ำเป็นมากนักเนือ่ งจากส่วนใหญ่ขอ้ มูลจะถูกใช้เพือ่ ประมวลผล
ในลักษณะของแนวโน้ม และการคาดการณ์ น�ำไปสู่แนวคิด และการ
พัฒนา NoSQL Database ขึ้น
NoSQL Database ที่มีการน�ำมาใช้งานนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4
ชนิด ประกอบด้วย
1. Column-Oriented Database RDBMS ที่นิยมใช้งานใน
ปัจจุบนั จะเป็น Row-based oriented นัน่ คือ แต่ละ Row หรือระเบียน
ของข้อมูล (Record) จะประกอบไปด้วย Row ID และ field หรือ
column ต่างๆ โดยแต่ละ Row จะถูกจัดเก็บในตาราง โดยการดึงข้อมูล
จากตารางจะเป็นแบบอ่านข้อมูลบนลงล่าง และซ้ายไปขวา ท�ำให้เสีย
เวลา และใช้ทรัพยากรหน่วยความจ�ำ (Memory) เป็นอย่างมาก

ดังนัน้ Column-Oriented Database จึงสร้างมาเพือ่ ช่วยแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้โดยแต่ละ Column จะถูกจัดเก็บแยกกันท�ำให้การ
เข้าถึงข้อมูลในแต่ละ column เร็วขึ้น รวมทั้งท�ำให้ง่ายต่อการบีบอัด
ข้อมูลอีกด้วยเนื่องจากในแต่ละตารางจัดเก็บข้อมูลเพียงชนิดเดียว

ตัวอย่าง Column-Oriented Database เช่น Apache HBase,
Cassandra, Hypertable, Google BigTable เป็นต้น
อ่าน ต่อฉบับหน้า

