
บทที่ 2

สถาปตยกรรมฐานขอมูล 
(Database Architecture)



วัตถุประสงค

ทราบถึงแนวคิดและความสําคัญของสถาปตยกรรมฐานขอมูล

บอกโครงสราง 3 ระดับของสถาปตยกรรมฐานขอมูลได

เขาใจถึง schema , mapping , instance

บอกรายละเอยีดของความอิสระในขอมูลได

บอกวัตถุประสงคของการแบงโครงสรางฐานขอมูลได 3 ระดับได



สถาปตยกรรมฐานขอมูล

สถาปตยกรรมฐานขอมูลเปนแนวคิดที่แสดงถึงโครงสรางของระบบ

ฐานขอมูล เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1971 โดยคณะทํางาน DBTG(Data Base Task Group) 

โดยไดกําหนดไว 2 ระดบัคือ

Schema เปนมุมมองของระบบ (system view)

Subschema เปนมุมมองผูใชงาน (user views)



สถาปตยกรรมฐานขอมูล

ตอมาในป ค.ศ. 1975 สถาบัน ANSI (Amarican National Standards 

Institute) และ Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) หรือ

เรียกชื่อยอวา ANSI-SPARC ไดกําหนดสถาปตยกรรมฐานขอมูลใหมโดยมี 3 

ระดับ ทีเ่รียกวา Three-Level Architecture

ระดับภายใน (Internal level)

ระดับแนวคิด (Conceptual level)

ระดับภายนอก (External level)



Three-Level Architecture
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Internal
Level • การจัดการพื้นที่เพื่อการจัดเก็บขอมูลและเรียงลําดับดัชนี

• การจัดเก็บรายละเอียดของ record
• การจัดวางตําแหนงของ record
• การบีบอัดขอมูลและเทคนิคการเขารหัส

จํานวน entity ทั้งหมด
กฎขอบังคับในขอมูล (Constraints)
ระบบความปลอดภัยและกฎความพึงพอใจในขอมูล (I



วัตถุประสงคของการแยกมุมมอง 3 ระดับ

เพื่อใหผูใชแตละคนสามารถเขาถึงขอมูลชดุเดยีวกัน แตอาจมคีวามแตกตางใน

ขอมูลทีน่ําเสนอตอผูใชแตละคน ผูใชแตละคนสามารถเขาไปกําหนดมุมมองขอมูล

ตนไดตามความตองการจากไฟลขอมูลเดยีวกัน และการเปลีย่นมุมมองของขอมูล

แตละคนจะไมสงผลตอขอมูลหลกัใด ๆ รวมถึงไมสงผลกระทบตอผูอื่น

ผูใชไมจาํเปนตองปฏิบัติโดยตรงกับฐานขอมูลในระดับภายใน ซึ่งอยูชั้นกายภาพ ไม

ตองสนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายใน ปลอยใหเปน

หนาที่ของ DBMS เปนตัวจัดการแทน

ผูบริหารฐานขอมูล สามารถเปลี่ยนโครงสรางการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลโดย

ปราศจากผลกระทบใด ๆ ตอมุมมองของผูใชงาน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณในการจัดเก็บขอมูล ไมสงผลกระทบตอฐานขอมูล

ผูบริหารฐานขอมูลสามารถเขาไปเปลีย่นแปลงโครงสรางฐานขอมูลในระดบัแนวคิด 

ซึ่งไมกระทบตอการการใชงานของผูใชงานใด ๆ 



ระดับภายใน (Internal level)

ระดับภายในเปนระดับที่เกี่ยวของกับ การจัดการขอมูลในระดับ    ฟซิคอล 

(physical) วามีรูปแบบโครงสรางขอมูลจัดเก็บอยางไร (how) ในฐานขอมูล  เชน 

โครงสรางขอมูลเปนแบบเรียงลําดับดชันี(index) บีที (B-tree) หรอืพอยนเตอร(Pointer)   

ระดับภายในยังเกี่ยวของกับการบีบอัดขอมูล การเขารหัสขอมูล  โดยผูใชงานทั่วไปจะไม

สามารถมองเปนรายละเอียดในระดับนี้ได



ระดับแนวคิด (Conceptual level)

ระดับนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา โครงสรางขอมูลระดับลอจิคลั (logical)

เปนโครงสรางหลักของระบบโดยรวม ในระดับนี้จะมุงเนนความสมัพันธ 

(relationship)ระหวางขอมูลเปนสําคญั  หรือเรียกวา แบบจําลองขอมูล (data 

model)  เปนระดับที่อธิบายวา ขอมูลอะไร(what) ที่จะจัดเก็บลงในฐานขอมูล

และมคีวามสัมพันธกันอยางไร โดยมีความเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้

จํานวนเอ็นติตีท้ั้งหมดและความสัมพันธของเอ็นติตี้

กฏเกณฑในขอมูล

ความปลอดภัยและความคงสภาพในขอมูล

การกระทําใด ๆ ในโปรแกรมจากผูใชงานจะปฏิบัติบนโครงสรางขอมูล

ในระดับนี้เทานั้น  



ระดับภายนอก (External level)

เปนระดบัสูงสุดที่เกี่ยวของกับผูใชงานมากที่สุด  โครงสรางขอมูลในระดบั

ภายนอกคือบางสวนของขอมูลในฐานขอมูลระดับแนวคิด ที่ผูใชเลือกที่จะดูเฉพาะ

บางสวนที่ตองการ หรือเรียกวา วิว(view)

ผูใชแตละคนมีความตองการดูขอมูลที่แตกตางกัน เชนตองการจะทราบวา

นักศึกษาคนนี้อยูสาขาใด  ก็ไมมีความจาํเปนที่จะตองเหน็โครงสรางขอมูลทั้งหมด

ของนักศึกษา แตตองการเพียงรหัสนักศกึษา ชื่อ – สกุล รหัสสาขาและชื่อสาขา

เทานั้น



สคีมา (Schema) และอินสแตนซ (Instances)

Database Schema คือ โครงสรางฐานขอมูลในระบบ 

Database Instances คือ ชวงเวลาที่มีการเพิ่มขอมูลใหม เขาไปในฐานขอมูล

สคีมาเปรียบเสมือนแบบพิมพเขียวทางเทคนิคของฐานขอมูล โดยจะมีแบบ

เปน 3 ระดับเชนเดยีวกันคือ

External Schema โครงรางระดับภายนอก

Conceptual Schema โครงรางระดบัแนวคิด

Internal Schema โครงรางระดับภายใน



การแปลงรูป (Mapping)

DBMS จะตอบสนองดวยการแปลงรูประหวางสคีมาทั้งสามชนิด โดยจะมี

การแปลง 2 ประเภทคือ

การแปลงรูประหวางระดับภายนอกกับระดับแนวคิด(external/conceptual mapping)

เพื่อแปลงขอมูลจากระดับแนวคิดใหไปสูผูใชในระดบัภายนอก

การแปลงรูประหวางระดับแนวคิดกับระดับภายใน 

(conceptual/internal mapping)

เพื่อแปลงขอมูลในระดบัฟสิคอลใหอยูในรูปแบบของระดบัแนวคิด



ความอิสระของขอมูล (Data Independence)

ความอิสระของขอมูลทางลอจิคลั (Logical Data Independence)
การเปลี่ยนแปลงในโครงรางแนวคิด เชน การเพิ่ม การเปลีย่นแปลงแอตตริบิวต 
หรือ ความสัมพันธใด ๆ จะไมสงผลกระทบตอโครงรางภายนอกทีผู่ใชใชงานอยู

ความอิสระของขอมูลทางฟสิคอล (Physical Data Independent)
การเปลี่ยนแปลงโครงรางภายใน เชน การปรับปรุงโครงสรางไฟลใหม หรือการ
เปลีย่นแปลงโครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยการใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่แตกตาง
ไปจากเดิม ไมสงผลกระทบตอการเรียกดูขอมูลจากผูใชงาน



รปูแสดงความแตกตางของระดับทั้งสาม

External View 1

Sno Fname Lname Age Salary

Staff_no Fname Lname DOB Salary Branch_no

Conceptual Level

Staff_no Lname BnoExternal View 2

Struc STAFF {
int Staff_no;
int Branch_no;
char Fname [15];
char Lname[15];
struct date Date_of_birth;
float Salary;
Sturct Staff  *next ; }

Internal Level



วัตถุประสงคของการแบงโครงสรางฐานขอมูล 3 ระดับ

1) ผูใชงานไมจําเปนตองสนใจในรายละเอยีดเกี่ยวกับโครงสรางการจัดเก็บขอมูล 

ไมวาโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจะเปนแบบใด

2) ผูใชงานแตละคนสามารถเขาถึงขอมูลชดุเดยีวกัน แตอาจมคีวามตองการนําเสนอ

ขอมูลหรือแสดงมุมมองของขอมูลที่แตกตางกัน 

3) ความอิสระของขอมูล ไมตองทําการแกไขโปรแกรมทุกครั้งเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงโครงสรางของขอมูล 



มีคําถามไหมคะ ?



คาํถามทายบทที่ 2  ( ใหทําในหองเรยีน 30 นาที )
1. คําวา “สถาปตยกรรม” ในเชิงคอมพิวเตอรศาสตรหมายถึงอะไร และเกี่ยวของ

กับอะไรเปนสําคัญ

2. สถาปตยกรรมฐานขอมูล Ansi-SPARC มีกี่ระดบั อะไรบาง และแตละระดับ

มีความสมัพันธอยางไร

3. การออกแบบฐานขอมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Database Design) คือ
อะไร

4. การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Design) คือ
อะไร

5. การแบงโครงสรางฐานขอมูลออกเปน 3 ระดับ มีไวเพื่อวัตถุประสงคใดเปฯ

สําคัญ
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