
การเก็บขอมูลของระบบฐานขอมูลแบบกระจาย 

1. Distributed Data Storage 

ในการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลแบบกระจายมีอยูหลายวิธีดวยกันคือ 

1.1 การทําสําเนา(Replication) เปนการทําสําเนาของรีเลชันไวหลาย ๆ สําเนา และแตละ

สําเนาจะถูกเก็บไวตางไซตกัน 

1.2 การแยกรีเลชัน(Fragmentation) เปนการแยกรีเลชันออกเปนหลาย ๆ สวน และจัดเก็บ

แตละสวนไวตางไซตกัน 

1.3 วิธี Replication และ Fragmentation เปนการแยกรีเลชันออกเปนหลาย ๆ สวน และแต

ละสวนก็จะมีการจัดการแบบสําเนา 

  

1.1 การทําสําเนาขอมูล(Data Replication) 

วิธีการเก็บขอมูลวิธีนี้เปนการทําสําเนาของรีเลชัน r ไวหลาย ๆ ไซต โดยทั่วไปจะทําการ
สําเนาแบบ Full Replication น่ันคือจะทําการสรางสําเนาของรีเลชันกับทุก ๆ ไซตในระบบ 

ในการจัดเก็บขอมูลแบบสําเนาน้ี มีทั้งขอดีและขอเสียดังน้ีคือ 

- Availability ถาไซตที่มีรีเลชัน r เกิดหยดุการทํางานลง ระบบสามารถที่จะทํางานตอไปได

โดยไปดึงขอมูล รีเลชัน r ที่ไซตอื่น โดยไมตองคํานึงถึงไซตที่หยุดทํางานไป 

- Increased parallelism ในกรณีที่การดําเนินการกับขอมูลสวนใหญของรีเลชัน r เปนการ

อานขอมูลจากรีเลชัน เมื่อเรามีขอมูลของรีเลชัน r อยูในหลาย ๆ ไซต เราก็สามารถที่จะทํา
การดึงขอมูลมาพรอม กันได อีกทั้งจากการที่มีสําเนาของรีเลชันอยูหลาย ๆ ไซต โอกาสที่จะ

พบขอมูลในไซตที่ตองการจะทําทรานแซกชันก็มีโอกาสมากกวา ดังนั้นดวยวิธีการนี้จะชวย

ลดปริมาณขอมูลที่จะสงผานระหวางไซตได 

- Increased overhead on update ดวยวิธีการ replication นี้ สําเนาขอมูลของรีเลชัน r ใน

แตละไซตจะตองเหมือนกันทุก ๆ ไซต ไมเชนน้ันแลวการประมวลผลกับรีเลชัน r อาจจะเกดิ



ความผิดพลาดขึ้นได ดังน้ันเม่ือไรก็ตามที่รีเลชัน r ถูกแกไข ระบบจะตองทําการแกไขขอมูล

รีเลชัน r ใหครบทุกไซตที่มีรีเลชัน r อยู ยกตัวอยางเชน ในระบบธนาคารซึ่งมีการทําสําเนา
ของขอมูลบัญชีไวหลาย ๆ ไซต เมื่อมีการปรับปรุงยอดบัญชี ก็จะตองทําการปรับยอดบัญชี

ใหเทากันในทกุ ๆ ไซต 

โดยทั่วไปแลวการทําสําเนาขอมูลจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอานขอมูล และชวยเพิ่ม

ความสะดวกในการสืบคนขอมูลของทรานแซกชันแบบอานอยางเดียว อยางไรก็ตามทราน

แซกชันแบบที่มีการปรับปรุงขอมูลจะตองมีการดําเนินการที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการควบคุมการ
ปรับปรุงขอมูลพรอมๆ กันในหลาย ๆ ไซตคอนขางจะยุงยากกวาระบบฐานขอมูลแบบรวม

ศูนย 

1.2 การแยกขอมูล(Data Fragmentation) 

วิธีการเก็บขอมูลแบบน้ี รีเลชัน r จะถูกแบงออกเปนรีเลชันยอย ๆ r1,r2,…,rn ซึ่งรีเลชันเหลานี้

เมื่อนํากลับมารวมกันจะไดผลลัพธเปนรีเลชัน r เหมือนเดิม ซ่ึงในการแบงรีเลชันมีอยู 2 วิธี

คือ การแบงรีเลชันตามแนวนอน(horizontal fragmentation) และ การแบงรีเลชันตามแนวตั้ง
(vertical fragmentation) โดยการแบงรีเลชันตามแนวนอน จะแบงแตละทูเพิลของรีเลชัน r 

ไปเปนเปนหลาย ๆ สวน สวนการแบงรีเลชันตามแนวตั้งจะเปนการแยกรีเลชัน

(decomposition)โดยการแตกโครงสรางของรีเลชัน r ออกเปนหลาย ๆ รีเลชันยอย ในที่นี้จะ

ยกตัวอยางรีเลชัน Employee ซึ่งมีโครงสรางของรีเลชันดังน้ี 

Employee = (empid, name, state, age, salary) 

รีเลชัน Emloyee แสดงไดดังรูปที่ 13.3 

Empid Name State Age Salary 

43125 Nancy New 

York 

28 4500 

43126 Andrew Texas 26 4250 

43129 Janet New 32 5000 



York 

43135 Margaret New 

York 

47 8500 

43136 Steven Texas 36 6500 

43139 Michael Texas 24 4000 

43140 Robert Texas 29 4500 

รูปที่ 13.3 ตัวอยางรีเลชัน Employee 

1.2.1 Horizontal Fragmentation 

รีเลชัน r ถูกแบงออกเปนรีเลชันยอย ๆ r1, r2, …, rn โดยแตละทูเปลของรีเลชัน จะตองถูก

แบงออกไปอยูใน รีเลชันยอย ๆ เหลาน้ัน 

รีเลชันยอยแตละอันจะเปนสวนหนึ่งของรีเลชัน r เราใชสัญลักษณ Pi เพื่อแทนรีเลชันยอย 

ri ดังน้ี 

ri = s Pi (r) 

ดังนั้น เราสามารถสรางรีเลชัน r ไดใหมโดยใชวิธีการรวม(Union)ทุก รีเลชันยอย ไดดังน้ี 

r = r1 U r2 U … U rn 

จากตัวอยาง สมมุติวา r ถูกแบงออกเปนรีเลชันยอย ๆ n รีเลชัน แตละรีเลชันยอย
ประกอบดวยขอมูลทีเ่ปนของแตละรัฐ จากตัวอยาง ถาในระบบมีรัฐอยู 2 รัฐ คือ New york 

และ Texas จะทําการแบงรีเลชันออกเปน 2 รีเลชัน คือ 

employee1 = s state=’New york’ (employee) 

employee2 = s state=’Texas’ (employee) 



ทั้ง 2 รีเลชันยอย แสดงไดดังรูปที่ 13.4 โดยที่รีเลชันยอย employee1 จะถูกเก็บไวที่ไซต 

New york และ รีเลชันยอย employee2 จะถูกเก็บไวที่ไซต Texas 

employee1 

Empid Name State Age Salary 

43125 Nancy New 

York 

28 4500 

43129 Janet New 

York 

32 5000 

43135 Margaret New 

York 

47 8500 

employee2 

Empid Name State Age Salary 

43126 Andrew Texas 26 4250 

43136 Steven Texas 36 6500 

43139 Michael Texas 24 4000 

43140 Robert Texas 29 4500 

รูปที่ 13.4 แสดงการแบงรีเลชันตามแนวนอนของรีเลชัน employee 

1.2.2 Vertical Fragmentation 

การแบงรีเลชันตามแนวตั้งจะเปนการแยกแอตทริบิวตของรีเลชัน r ออกเปนรีเลชันยอยๆ ซึ่ง
แตละรีเลชันยอยจะประกอบไปดวยแอตทริบิวตของรีเลชัน r นั่นคือ ถาเราให R เปนสกีมา

ของรีเลชัน r และสับเซตของแอตทริบิวต R1, R2, …, Rn ของ R คือ 



R = R1 U R2 U … U Rn 

แตละรีเลชันยอย ri ของ r คือ 

ri = P Ri (r) 

รีเลชันยอยที่ไดสามารถนํากลับมาสรางเปนรีเลชัน r ไดใหมโดยการทํา natural join 

r = r1  r2  r3  …  r4 

ในการทํา natural join เพื่อทีจ่ะใหผลลัพธของการ join ไดเปนรีเลชัน r เหมือนเดิม สามารถ

ทําไดโดยการใสแอตทริบิวททีท่ําหนาที่เปนคียหลักของ R เขาไปในแตละ Ri โดยทั่วไปแลว

ก็สามารถใชซูเปอรคียแทนไดเชนกัน เพื่อความสะดวกเราจะทําการเพิ่มแอตทริบิวตพิเศษ
เขาไปในรีเลชัน จะเรียกวา tid โดยที่คาของแอตทริบิวต tid จะถูกกําหนดใหมีคาไมซ้ํากัน

เพื่อใชในการจําแนกทูเปลแตละทูเปลออกจากกัน ดังนั้นแอตทริบิวต tid จะทําหนาที่เปนคีย

คูแขงของรีเลชัน r และจะถูกนําไปรวมเขากับแตละรีเลชันยอยที่แยกออกมา 

พิจารณารีเลชัน employee ทําการเพิ่มแอตทริบิวต tid ดังรูปที่ 13.5 

Tid Empid Name State Age Salary 

1 43125 Nancy New 
York 

28 4500 

2 43126 Andrew Texas 26 4250 

3 43129 Janet New 
York 

32 5000 

4 43135 Margaret New 

York 

47 8500 

5 43136 Steven Texas 36 6500 

6 43139 Michael Texas 24 4000 



7 43140 Robert Texas 29 4500 

รูปที่ 13.5 แสดงรีเลชัน employee และแอตทริบิวต tid 

แสดงการแยกรีเลชันรีเลชัน employee และแอตทริบิวต tid ออกเปน 2 รีเลชันยอยคือ 

employee-schema-1= (Tid, empid, state) 

employee-schema-2 = (Tid, name, age, salary) 

 รีเลชันยอยทั้ง 2 ในรูปที่ 13.6 เปนผลมาจากการดําเนินการดังนี้ 

employee1 = P employee-schema-1 (employee) 

employee2 = P employee-schema-2 (employee) 

Employee1 

Tid Empid State 

1 43125 New York 

2 43126 Texas 

3 43129 New York 

4 43135 New York 

5 43136 Texas 

6 43139 Texas 

7 43140 Texas 

Employee2 



Tid Name Age Salary 

1 Nancy 28 4500 

2 Andrew 26 4250 

3 Janet 32 5000 

4 Margaret 47 8500 

5 Steven 36 6500 

6 Michael 24 4000 

7 Robert 29 4500 

รูปที่ 13.6 แสดงการแบงรีเลชันตามแนวตั้งของรีเลชัน employee 

 ดังน้ันเราสามารถสรางรีเลชัน employee จากรีเลชันยอยไดจาก 

P employee-schema (employee1  employee2) 

นิพจน employee1  employee2 เปนรูปแบบพิเศษของการทํา natural join โดยจะใชแอ
ตทริบิวต tid ในการ join ระหวางรีเลชัน แมวาแอตทริบิวต tid จะมีประโยชนในการแบงรีเล

ชันตามแนวตั้ง แตผูใชจะไมสามารถมองเห็นแอตทริบิวตน้ี เนื่องจากเปนสวนที่ระบบสราง

ขึ้นภายในตัวระบบเองเพื่อจัดการกับรีเลชันยอยเทานั้น 

1.2.3 Mixed Fragmentation 

การแบงแบบผสมนี้ รีเลชัน r จะถูกแบงออกเปนรีเลชันยอย r1, r2, …, rn โดยแตละรีเลชัน

เหลาน้ันอาจจะถูกแบงนอนหรือแนวตั้งก็ไดจากรีเลชัน r และรีเลชันยอยแตละอันก็สามารถ

ถูกแบงตามแนวนอนหรือแนวตั้งตอไปไดอีก 

พิจารณาจากรูปที่ 13.4 รีเลชัน employee ถูกแบงตามแนวตั้งเปนรีเลชันยอย 

employee1 และ employee2 จากนั้นเราสามารถที่จะแบงรีเลชันยอย employee1 ตาม

แนวนอนไดอีก เปน 2 รีเลชันยอย ดังนี้ 



employee11 = s state=”New york” (employee1) 

employee12 = s state==”Texas” (employee1) 

ดังนั้นรีเลชัน r จึงถูกแบงออกเปน 3 รีเลชันยอย คือ employee11, employee12 และ 

employee2 ซึ่งแตละ รีเลชันยอยอาจจะถูกจัดเก็บไวตางไซตกัน 

1.3 Data Replication and Fragmentation 

วิธีการน้ีเปนการนําวิธีการทําสําเนาขอมูล และการแยกขอมูลมาใชรวมกัน คือรีเลชันยอย 

สามารถถูกทําสําเนาได และสําเนาของรีเลชันยอยก็สามารถถูกแยกรีเลชันได ตัวอยางเชน 
พิจารณาระบบที่ประกอบไปดวยไซต S1, S2, …, S10 เราสามารถแยกรีเลชัน employee เปน 

employee 11, employee 12 และ employee 2 โดยเราจะเก็บสําเนาของรีเลชันยอย 

employee11 ไวที่ไซต S1, S2 และ S3 ทําการสําเนาของรีเลชันยอย employee 12 ไวที่ไซต 

S5 และ S6 และสําเนารีเลชันยอย employee 2 ไวที่ไซต S4, และ S7 เปนตน 

 ที่มา http://sot.swu.ac.th/Portals/156/sot/CP342/lesson13/ms1t3.htm 


