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ถึ ง
แม้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูลจะสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นระบบมคีวำมเป็นอสิระในกำรจดักำร

โดยบุคลำกรหรือหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กำรท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูล
ท�ำให้มีควำมคล่องตัวค่อนข้ำงสูง แต่ก็มีข้อด้อยหลำยประกำรดังนี้

■  เกดิความซ�า้ซ้อนของข้อมลู (data redundancy) เนือ่งจำก
แต่ละบุคคล ฝ่ำยหรือหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กำรมีแฟ้มข้อมูลของ
ตนเอง นั่นคือมีข้อมูลชุดเดียวกันแต่มีกำรจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลที ่
ต่ำงกัน หรือข้อมูลชุดเดียวกันถูกจัดเก็บอยู่ในสองแฟ้มข้อมูลหรือ
มำกกว่ำซึ่งจะท�ำให้เป็นกำรสิ้นเปลืองเนื้อที่ แรงงำน และทรัพยำกรที่
ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนนั้น

■  ยากต่อการแก้ไข (updating difficulties) ควำมซ�ำ้ซ้อนของ
ข้อมลูจะท�ำให้ยำกต่อกำรแก้ไขข้อมลูเหล่ำนัน้เนือ่งจำกถ้ำมข้ีอมลูใด
เปลีย่นแปลงจะต้องท�ำกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกแฟ้มข้อมลูทีม่ข้ีอมลู
ซ�้ำกันทั้งหมดท�ำให้อำจเกิดข้อผิดพลำดได้ และเกิดควำมสับสนหำก
ข้อมูลในแต่ละแฟ้มข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งสิ้นเปลืองแรงงำน และ
ทรัพยำกรในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนนั้นด้วย

■  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล (data inconsistency) เป็น
ปัญหำที่มีเกิดจำกกำรจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนเนื่องจำกกำรจัดเก็บ 
ข้อมลูชดุเดียวกนัในหลำยแฟ้มข้อมลูอำจท�ำให้ข้อมลูชดุเดียวกนัมค่ีำที่
แตกต่ำงกันได้ในแต่ละแฟ้มข้อมูลถ้ำมีกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลไม่ 
ครบถ้วนซึ่งท�ำให้ไม่ทรำบว่ำข้อมูลชุดใดคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

จำกข้อด้อยดังกล่ำวของกำรจัดกำรข้อมูลด้วยแฟ้มข้อมูล จึง
เป็นทีม่ำของกำรพฒันำระบบกำรจดักำรข้อมลูอกีรปูแบบหนึง่ เพือ่แก้
ปัญหำที่เกิดขึ้นของกำรจัดกำรข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งเรียกว่ำ
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลนั้น ถ้ำนิยำมตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้นก็
จะหมำยควำมถึงระบบที่ใช้บริหำรจัดกำรแฟ้มข้อมูล (File) ที่มีควำม
สัมพันธ์กันธ์อย่ำงมีระเบียบด้วยรูปแบบที่เหมำะสม โดยจะมองแฟ้ม
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เตรียมรับมือ Big Data Crisis
ด้วย Data Management
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ข้อมูลในลักษณะของตำรำง (Table) ที่ประกอบด้วยระเบียนต่ำงๆ 
(Record) ซึ่งระเบียนก็จะประกอบไปด้วยเขตข้อมูล (Field) ที่
สอดคล้องกัน ซึ่งกำรจัดกำรข้อมูลในลักษณะของฐำนข้อมูลท�ำให้ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงำนต่ำงๆ ร่วมกันได้
โดยท่ีจะไม่เกดิควำมซ�ำ้ซ้อนของข้อมลู (ระบบฐำนข้อมลูจะลดควำม
ซ�ำ้ซ้อนของข้อมลูในขัน้ตอนกำรออกแบบโครงสร้ำงด้วย Normaliza-
tion) และยังสำมำรถหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งของข้อมูลได้ ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ข้อมลูในระบบถูกต้องเชือ่ถือได้ และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 
รวมถงึมกีำรก�ำหนดระบบควำมปลอดภยัของข้อมลูขึน้ โดยเรำจะได้
เรียกระบบจัดกำรฐำนข้อมูล(เชิงสัมพันธ์) ว่ำ Relational Database 
Management System (RDBMS) ทีเ่พิม่ค�ำว่ำ “เชงิสมัพนัธ์” ต่อท้ำย
ฐำนข้อมูลเนื่องจำกระบบฐำนข้อมูลท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งท�ำงำน
ร่วมกบัระบบสำรสนเทศขององค์กำรเป็นฐำนข้อมลูเชงิสมัพันธ์ มข้ีอ
ก�ำหนดในกำรออกแบบโครงสร้ำงที่เน้นควำมเชื่อมโยง และ
สอดคล้องกนัของข้อมลูในลกัษณะของ Row Column ซึง่จะสำมำรถ
ใช้ได้ดีกับข้อมูลที่เป็นข้อควำม และตัวเลข รวมถึงกำรจัดเก็บไฟล์
รูปภำพโดยแปลงเป็นข้อมูลเป็น Binary Digit สำมำรถเรียกใช้งำน
โดย Structured Query Language หรือภำษำ SQL 

แม้ว่ำระบบฐำนขอ้มูลเชิงสัมพันธ์จะมีประสิทธภิำพสูงแตม่ี
ข้อจ�ำกัดในกำรท�ำงำนร่วมกับข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเป็น Multi-
media, โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม, 3D Model ฯลฯ ซึ่งมีควำมซับซ้อน
มำกกว่ำ จึงได้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในลักษณะ Object-
oriented Database Management System (ODBMS) โดยจะเก็บ
ข้อมลูในรปูแบบ Object ซึง่เกบ็ตวั Object, Attribute หรอืคณุสมบตัิ 
และ Method ของ Object ไว้ในฐำนข้อมูล กำร
ใช ้งำนสำมำรถท�ำได ้ผ ่ำนโปรแกรมภำษำ
ประเภท Object-oriented เช่น Java หรือ C++ 
หรือใช้ภำษำ SQL ในกำรติดต่อฐำนข้อมูล 
ตัวอย่ำงของฐำนข้อมูลแบบ ODBMS ได้แก่ 
Versant, Object store, Jasmine และ Poet 

โครงสร้ำงของ ODBMS นั้นมีควำม
ยืดหยุ่นกว่ำ แบบ RDBMS คือไม่จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงแบบ Row 
Column และสำมำรถมีควำมสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนระหว่ำงข้อมูลได้ 
เป็นกำรลดขั้นตอน และเวลำในกำรออกแบบฐำนข้อมูลลงไปได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ODBMS ยังไม่เป็นมำตรฐำน มีกำรพัฒนำปรับปรุง
อยูอ่ย่ำงต่อเนือ่งโดยผูผ้ลิตแต่ละรำยในแบบ
ต่ำงคนต่ำงท�ำ ท�ำให้แต่ละผลิตภัณฑ์ก็มีจุด
เด่นแตกต่ำงกันออกไปซึ่งเหมำะกับกำร
จัดกำรข้อมูลแบบเฉพำะทำง แต่ ODBMS 
และ RDBMS สำมำรถใช้งำนร่วมกนัได้ และ
มกัจะพบว่ำจะถกูใช้งำนควบคูก่นัไป เพรำะ
ทัง้สองถกูออกแบบมำส�ำหรบังำนทีแ่ตกต่ำง
กัน ODBMS ถูกใช้ส�ำหรับงำนเฉพำะทำงที่มีควำมซับซ้อน ส่วน 
RDBMS จะถูกใช้กับข้อมูลทั่วไปประเภท Descriptive Data เช่น 
กำรเก็บชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตัวเลข

ส�ำหรับกรณีของกำรจัดกำร Big Data ท�ำให้มีกำรต่อยอด
แนวคิดของ RDBMS และ ODBMS ที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบแต่มีข้อจ�ำกัดที่โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ กล่ำวคือเมื่อระบบมี
ขนำดใหญ่ขึ้นโครงสร้ำงข้อมูลที่เป็นระเบียนหรือตำรำง และข้อมูลมี
จ�ำนวนมำกขึ้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลก็มีมำกขึ้นเช่นกัน ท�ำให้
เกิดควำมซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ และควำมเร็วใน
กำรจัดเก็บ ค้นหำ และประมวลผลข้อมูลอำจจ�ำเป็นต้องใช้ของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภำพสูงซึ่งมีรำคำแพงหรือลงทุนในระดับของ 
Cluster หรือ Cloud รวมถึงข้อจ�ำกัดในกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกที ่RDBMS จดักำรได้ กำรออกแบบโครงสร้ำงใน
กำรจัดเก็บที่ต้องกำรลดควำมซ�้ำซ้อนด้วย Normalization อำจไม่
ควำมจ�ำเป็นมำกนกัเนือ่งจำกส่วนใหญ่ข้อมลูจะถกูใช้เพือ่ประมวลผล
ในลักษณะของแนวโน้ม และกำรคำดกำรณ์ น�ำไปสู่แนวคิด และกำร
พัฒนำ NoSQL Database ขึ้น

NoSQL Database ที่มีกำรน�ำมำใช้งำนนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 
ชนิด ประกอบด้วย

1. Column-Oriented Database RDBMS ที่นิยมใช้งำนใน
ปัจจบุนัจะเป็น Row-based oriented นัน่คือ แต่ละ Row หรอืระเบยีน
ของข้อมูล (Record) จะประกอบไปด้วย Row ID และ field หรือ 
column ต่ำงๆ โดยแต่ละ Row จะถกูจดัเกบ็ในตำรำง โดยกำรดงึข้อมูล
จำกตำรำงจะเป็นแบบอ่ำนข้อมลูบนลงล่ำง และซ้ำยไปขวำ ท�ำให้เสยี
เวลำ และใช้ทรัพยำกรหน่วยควำมจ�ำ (Memory) เป็นอย่ำงมำก

ดงันัน้ Column-Oriented Database จงึสร้ำงมำเพือ่ช่วยแก้ไข
ปัญหำเหล่ำนี้โดยแต่ละ Column จะถูกจัดเก็บแยกกันท�ำให้กำร 
เข้ำถึงข้อมูลในแต่ละ column เร็วขึ้น รวมทั้งท�ำให้ง่ำยต่อกำรบีบอัด
ข้อมูลอีกด้วยเนื่องจำกในแต่ละตำรำงจัดเก็บข้อมูลเพียงชนิดเดียว

ตวัอย่ำง Column-Oriented Database เช่น Apache HBase, 
Cassandra, Hypertable, Google BigTable เป็นต้น

ต่อฉบับหน้าอ่าน


