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คำ�นำ�

ข้อมูลตางๆ ในปัจจุบันมีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา จากหน่วยความจ ุ

ข้อมูล Gigabyte(109) เพิ่มเปน Terabyte(1012) เพิ่มขึ้นไปเปน Petabyte (1015),  

Exabyte(1018), Zettabyte(1021), Yottabyte (1024) Brontobyte(1027), Geopbyte 

(1030) และมีแนวโน้มเพิ่มขนาดมากข้ึนเรื่อยๆ รวมถึงการที่ข้อมูลมีความหลากหลายทั้ง

ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลจากอุปกรณ์ตางๆ จึงทำาให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ 

ดงันัน้การบรหิารจดัการข้อมลูขนาดใหญด้วยวธิกีารแบบเดมิทีอ่งค์กรตางๆ นยิมใช้ระบบฐาน

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์อาจจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ฐานข้อมูลกราฟ (Graph Database) 

เปนอกีทางเลอืกในการบรหิารจดัการและวเิคราะห์เชงิทำานาย ในรปูแบบของกราฟทีม่คีวาม

สัมพันธ์กัน ทำาให้สามารถใช้ทฤษฏีกราฟในการจัดการกับข้อมูลได้ โดยข้อมูลทุกโหนดจะมี

การเชื่อมโยงไปที่โหนดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และหนึ่งใน

หลายๆ เครื่องมือสำาหรับการจัดการฐานข้อมูลกราฟที่ได้รับความนิยมและมาแรงคือ ฐาน

ข้อมลูกราฟของนโีอโฟร์เจ (Neo4j) โดยหนงัสือเลมนีน้ำาเสนอฐานข้อมลูกราฟบนนีโอโฟร์เจ 

การสร้างแบบจำาลองฐานข้อมลูกราฟบนนโีอโฟร์เจ ภาษาซคีวิแอล (CQL) ด้วยคำาสัง่รปูแบบ 

ตางๆ ของ Cypher การนำาเข้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการนำาเข้าข้อมูล

จากไฟล์ CSV, XML, JSON รวมถึงการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลตางๆ เชน สื่อสังคม

ออนไลน์ และระบบแนะนำาจากระบบการทำางานจริงบนหลกัการพืน้ฐาน จากผลงานวิชาการ

และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(Neo4j: Graph Database for Analytics) เลมนี้จะเปนประโยชน์แกผู้อาน โดยจะได้รับ

ความรูแ้ละเทคนิคตางๆ ตามที่ได้กลาวมาแล้ว เพื่อสงเสริมความเข้าใจและประยกุต์ใช้งาน
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ข้อมูลขน�ดใหญ่และทฤษฎีกร�ฟ 1

ข้อมูลขนาดใหญหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากทุกที่

และตลอดเวลา กระบวนการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ทีม่ปีริมาณมากมายมหาศาล ข้อมลู

มคีวามหลากหลายรปูแบบ และมกีารเพิม่ขนาดอยางตอเนื่องตลอดเวลา การทำาการค้นหา

รปูแบบความสัมพันธ์ของข้อมลูทีซ่อนอยูข้างในข้อมลูขนาดใหญ การหาสิง่ทีเ่ชื่อมโยงข้อมลู

เหลานัน้เข้าไว้ด้วยกนั จำาเปนต้องอาศยัทฤษฎกีราฟเข้ามาชวยในการหาข้อมลูท่ีมกีารเชื่อม

โยงกนัอยางซบัซ้อน เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ทีร่วดเร็ว และทันเวลา การวเิคราะห์ข้อมลูของกราฟ

จะนำาไปประยุกต์ในการทำานายแนวโน้มทางการตลาด การหาความต้องการที่แท้จริงของ

ลูกค้าจากพฤติกรรมของข้อมูล และการหาข้อมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชน์ตอองค์กร หน่วย

งานหรือธุรกิจ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำาไปสูการทำาแผนการตลาด

ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพขององค์กร การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจกับคู

แขงขัน การตอบสนองตอการบริการที่ดีมากขึ้นแกลูกค้าและการปรับปรุงการดำาเนินงาน

ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อมูลขนาดใหญหรือบิ๊กดาต้า (Big Data) หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากทุกที่ 

และตลอดเวลา โดยในปี ค.ศ. 2001 เริม่มกีารกำาหนดนิยามคุณลักษณะท่ีจะเปนข้อมลูใหญ

จะต้องมคีณุลกัษณะ 3V ได้แก ข้อมลูท่ีมปีรมิาณมาก (Volume) ข้อมลูท่ีมคีวามหลากหลาย 

(Variety) และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว (Velocity) ดังรูปที่ 1.1 

3V

Volume

Velocity Variety

รูปที่ 1.1 คุณลักษณะ 3V ของข้อมูลขนาดใหญ

1. คุณลักษณะ 3V ของข้อมูลขนาดใหญ่

1.1 ขอมูลที่มีปริมาณมาก (Volume) คือข้อมูลที่มีปริมาณตั้งแตในระดับหน่วย 

เทราไบต์ (Tera Byte) มีขนาด 1012 ถึงจีโอปไบต์ (Geop Byte) มีขนาด 1030 ขึ้นไป 

1.2 ขอมลูทีม่คีวามหลากหลาย (Variety) คอื ข้อมลูท่ีมาจากหลากหลายแหลงท่ีมา

ของข้อมูล เชน ข้อมูลจากสื่อสังคม ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลจากรายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกรรมการเงินตางๆ เปนต้น 

ซึ่งจะทำาให้ข้อมูลเหลานี้มีหลากหลายรูปแบบ โดยข้อมูลที่มีความหลากหลายสามารถแบง

ได้ 3 กลุม ได้แก ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบไมมีโครงสร้าง

1. ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถจัดเก็บ เข้า

ถึง และประมวลผลได้ ในรูปแบบคงที่หรือมีการกำาหนดโครงสร้างไว้กอนแบบนี้

เรียกวาเปนข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เชน ฐานข้อมูลที่ตารางข้อมูลประกอบด้วย

ชื่อฟิลด์ ชนิดของข้อมูล และคาของข้อมูลตามโครงสร้างที่กำาหนด เปนต้น
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2. ข้อมลูแบบกึง่โครงสร้าง (Semi-structured Data) คอืข้อมลูทีม่รีปูแบบของข้อมลู 

แตไมได้แสดงในรูปแบบตาราง เชน ข้อมูลไฟล์ XML

3. ข้อมูลแบบไมมีโครงสร้าง (Unstructured Data) คือข้อมูลที่ไมมีรูปแบบเฉพาะ

ตัว ไมมีการกำาหนดชนิดข้อมูลและไมมีการกำาหนดขนาดข้อมูล ได้แก ข้อมูลจาก

สื่อสังคมที่ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายประเภทปะปนกัน ไมสามารถ

กำาหนดให้ข้อมูลทั้งหมดมีรูปแบบตรงกันหรือเหมือนกันได้ เชน ข้อมูลไฟล์เจสัน 

(JSON) 

1.3 ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว (Velocity) คือข้อมูลท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงความเร็วของการสร้างข้อมูล

และประมวลผลข้อมูล

2. คุณลักษณะ 5V ของข้อมูลขนาดใหญ่

ในปี ค.ศ. 2012 ได้มกีารกำาหนดนยิามคณุลกัษณะทีจ่ะเปนข้อมลูขนาดใหญเพิม่เตมิจาก 

3V เปน 5V (วฤษาย์ รมสายหยุด, 2017) ได้แก ข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Volume) ข้อมูลที่มี

ความหลากหลาย (Variety) ข้อมลูทีม่กีารเปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้รวดเรว็ (Velocity) และเพิม่

เติมอีก 2V ได้แกข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง (Veracity) และข้อมูลที่มีคุณคา (Value) ดังรูปที่ 1.2

5V

Veracity Velocity

VarietyValue

Volume

รูปที่ 1.2 คุณลักษณะ 5V ของข้อมูลขนาดใหญ
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2.1 ขอมูลที่เกิดขึ้นจริง (Veracity) คือข้อมูลที่ต้องมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล เชน ข้อมูลจากสื่อสังคมที่มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นตางๆ ทั้งด้านบวกและ

ด้านลบ หรือข้อมูลที่เปนเท็จ กลั่นแกล้ง หลอกลวง ทำาให้ข้อมูลเกิดความไมแน่นอนหรือ

ผิดพลาดไป 

2.2 ขอมูลที่มีคุณคา (Value) คือข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ เชน ข้อมูล

การจราจรในกรุงเทพฯ ที่เก็บรวบรวมมาใช้ ในการวิเคราะห์เชิงทำานายการเลือกเส้นทาง

ลัดที่เร็วที่สุดในการเดินทาง หรือข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อนำาไปวิเคราะห์เชิงทำานายสภาพ

อากาศได้ถูกต้องและแมนยำา

ในอนาคตอาจจะมีการกำาหนดคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญเพิ่มมากขึ้นก็ได้ แต

ในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้จะใช้นิยามคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญที่ 5V

จากการทีข้่อมลูขนาดใหญมจีำานวนข้อมลูเตบิโตเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ในระยะเวลาสัน้ 

ข้อมูลมีความซับซ้อนและแตกตางกัน หรืออาจจะกลาวได้วามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ทำาให้ยากตอการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญสำาหรับการประมวลผลด้วยเครื่องมือแบบเดิมได้

อยางมปีระสทิธภิาพ ดังน้ันจงึจำาเปนต้องมวีธิกีารจดัเกบ็ข้อมลูขนาดใหญในรูปแบบใหมๆ  รวม

ถงึจะต้องมีการนำาหลักการหรอืทฤษฎตีางๆ เข้ามาประยกุต์ในการดำาเนนิการเพื่อสนบัสนนุ

การประมวลผลข้อมลูขนาดใหญได้อยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่หน่ึงในหลกัการท่ีได้ถกูนำา

มาประยุกต์คือทฤษฎีกราฟ

ทฤษฎีกราฟ

1. ความหมายของกราฟ

กราฟ (Graph) (วรานุช แขมมณี, 2016) เปนโครงสร้างข้อมูลที่ประกอบด้วยเซต

ของโหนด (Node) หรือจุด (Vertex) และเซตของเส้นเชื่อม (Edge) ดังรูปที่ 1.3
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รูปที่ 1.3 โครงสร้างข้อมูลของกราฟ

จากรูปที่ 1.3 โครงสร้างข้อมูลของกราฟประกอบด้วย 4 โหนด ได้แกโหนด A, B, 

C และ D ที่มีเส้นเชื่อม (Edge) ระหวางโหนด โดยโหนด A เชื่อมกับโหนด B, โหนด C 

เชื่อมกับโหนด A และโหนด D เชื่อมกับโหนด A

2. ประเภทกราฟตามลักษณะทิศทางของเส้นเชื่อม

ประเภทกราฟตามลักษณะทิศทางของเส้นเชื่อมระหวางโหนด แบงเปน 2 ประเภท 

ได้แก กราฟแบบไมมีทิศทาง และกราฟแบบมีทิศทาง 

2.1 กราฟแบบไมมีทิศทาง (Undirected Graph) คือ กราฟที่ไมระบุทิศทางของ

ความสัมพันธ์ระหวางสองจุดใดๆ ดังรูปที่ 1.4

รูปที่ 1.4 กราฟแบบไมมีทิศทาง (Undirected Graph)
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จากรูปที่ 1.4 กราฟแบบไมมีทิศทาง (Undirected Graph) ที่เชื่อมระหวางโหนด 

A และโหนด B โดยมีเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางโหนด แตไมระบุทิศทางของความ

สัมพันธ์ระหวางโหนด A และ B

2.2 กราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph) คือ กราฟที่เส้นเชื่อมมีทิศทาง (มี

หัวลูกศรชี้แสดงทิศทาง) กับความสัมพันธ์ระหวางสองจุดยอดใดๆ เรียกสั้นๆ วา ไดกราฟ 

(Digraph) ดังรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 กราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph)

จากรูปที่ 1.5 กราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph) ที่เชื่อมโหนด A ไปยังโหนด 

B โดยกราฟมีหัวลูกศรชี้แสดงทิศทางจาก A ไป B

3. ประเภทกราฟตามลักษณะอื่นๆ

นอกจากการแบงประเภทกราฟตามลักษณะของทศิทางเส้นเชื่อมแล้ว ยงัมกีารแบง

กราฟตามลักษณะอื่นๆ ได้อีก เชน กราฟมีวง (Cyclic Graph) กราฟไมมีวง (Acyclic 

Graph) และ กราฟบริบูรณ์ (Complete Graph)

3.1 กราฟมีวง (Cyclic Graph) คือ กราฟที่มีเส้นทางเชิงเดียวแบบมีจุดแรกและ

จุดสุดท้ายของกราฟในเส้นทางเปนจุดเดียวกัน ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 กราฟมีวง (Cyclic Graph)



บทที่ 1  ข้อมูลขนาดใหญและทฤษฎีกราฟ 15

จากรูปที่ 1.6 กราฟมีวง (Cyclic Graph) ที่โหนด A และโหนด B มีความสัมพันธ์

เชื่อมมาที่โหนดตัวเองทั้งโหนดแรกคือ โหนด A และโหนดสุดท้ายคือโหนด B

3.2 กราฟไมมีวง (Acyclic Graph) คือ กราฟที่ไมมีเส้นทางแบบไซเคิลเลย ดัง

รูปที่ 1.7

รูปที่ 1.7 กราฟไมมีวง (Acyclic Graph)

จากรูปที่ 1.7 กราฟไมมีวง (Acyclic Graph) ที่โหนด A มีโหนด B และ โหนด C 

เชื่อมความสัมพันธ์มา และทั้ง 3 โหนดไมมีการเชื่อมความสัมพันธ์มาที่โหนดตัวเองเลย

3.3 กราฟบรบิรูณ์ (Complete Graph) คือกราฟท่ีทุกคูของจดุจะถกูเช่ือมตอถงึกนั 

ดังรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 กราฟบริบูรณ์ (Complete Graph)
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จากรูปที่ 1.8 กราฟบริบูรณ์ (Complete Graph) โหนดทั้ง 3 โหนด มีเส้นเชื่อมหา

กันทุกโหนด 

4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกราฟ

1. ตรวจสอบเส้นทางของโรคและหาความเชื่อมโยงของโรคอุบัติใหม

2. ค้นหาความล้มเหลวในการขนสงสินค้าระหวางเส้นทางที่กำาหนด

3. เปิดเผยสวนประกอบในระบบเครือขายที่มีชองโหวหรือถูกโจมตีได้มากท่ีสุดใน

การโจมตีเครือขาย

4. ระบุวิธีการจัดเส้นทางข้อมูลหรือทรัพยากรที่ใช้เวลาน้อยที่สุดหรือมากที่สุด

5. ทำานายลิงก์ (Link) ที่ขาดหายไปในข้อมูลของสื่อสังคมออนไลน์

6. ค้นหาผู้ที่มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมในระบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความ

ซับซ้อน

7. ระบบแนะนำา (Recommendation System) สำาหรับแตละบุคคล

8. ป้องกันการฉ้อโกงและการตรวจจับความผิดปกติ

9. ค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง

10. วเิคราะห์เชงิทำานายผลข้อมลูด้วยวธิกีารเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning)

5. เครื่องมือส�าหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกราฟ

ในหนังสือเลมนี้ใช้เครื่องมือสำาหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกราฟ คือ นีโอโฟร์เจ 

(Neo4j) โดย Neo4j เปนฐานข้อมลูกราฟ ทีถ่กูสร้างข้ึนมาเพื่อเปนฐานข้อมลูขนาดใหญของ

กราฟ ซึ่งหมายความวาได้มีการออกแบบและกำาหนดสถาปัตยกรรมตางๆ ภายใน Neo4j 

สำาหรบัสงเสรมิการดำาเนนิการทีร่วดเรว็ จดัสรรเน้ือทีก่ารจดัเกบ็ข้อมลู และการเชื่อมตอความ

สัมพันธ์ระหวางข้อมูล ซึ่งการบันทึกข้อมูลของกราฟจะทำาการบันทึกลงไปที่ระดับดิสก์หรือ

ระบบไฟล์บนหน่วยความจำา และสามารถใช้หน่วยความจำาแคช (Cache Memory) สำาหรบั

เก็บข้อมูลของโหนดที่โหลดลงไปอีกด้วย ดังนั้นกอนการใช้งาน Neo4j จะต้องมีการเตรียม

สภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้พร้อมแกการใช้งาน
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5.1 แพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j

 แพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j ประกอบด้วย 5 สวนหลัก ที่รองรับการทำางานของ 

Neo4j ได้แก Data Sources, Data Integration, Neo4j Components, Drivers & APIs 

and Discovery & Visualization ดังรูปที่ 1.9

NoSQL

Analytics 
Tooling

Graph 
Analytics

Data LakeRDBMS

Drivers & APIs                             Discovery & Visualization

Neo4j

Data

Data Integration

Data Sources

Graph 
Transactions

Development 
&

Admin 

รูปที่ 1.9 แพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j (ดัดแปลงมาจาก: Mark Needhma and Amy E. Hodler, 2019)

1. Data Sources คอืแหลงข้อมลูตางๆ ทีอ่งค์กรหรอืหน่วยงานมอียูเดมิ หรือข้อมลู

ใหม ทีจ่ะใช้สำาหรบัการวิเคราะห์การทำางานด้วย Neo4j เชน ระบบฐานข้อมลูเชิง

สมัพนัธ์ (Relational Database Management System: RDBMS), โนเอสคิวแอล 

(NoSQL) คลังข้อมูล (Data Warehouse) และ Data Lake1 เปนต้น

2. Data Integration คือการรวบรวมข้อมลูจากแหลงข้อมลูตางๆ ทัง้แบบมโีครงสร้าง 

กึ่งโครงสร้าง และไมมีโครงสร้าง เพื่อเตรียมนำาเข้าสู Neo4j ซึ่งภายใน Neo4j 

มีไลบรารี (Libraries) ตางๆ มากมายที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลจากแหลง

ข้อมูลตางๆ เพื่อเข้าสูการวิเคราะห์การทำางาน

1 Data Lake คือที่เก็บสวนกลาง ซึ่งใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีและไมมีโครงสร้างในทุกขนาดได้ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล

ตามที่เปนโดยไมต้องกำาหนดโครงสร้าง และยังสามารถใช้การวิเคราะห์ประเภทตางๆ ได้
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3. Neo4j Components คือสวนประกอบในการทำางานรวมกับ Neo4j ได้แก การ

พัฒนาและการบริหาร (Development & Admin) โดยกำาหนดความต้องการ  

รูปแบบการดำาเนินการ และผลลพัธ์ทีต้่องการ จากนัน้ รายการเปลีย่นแปลงของ

กราฟ (Graph Transactions) เปนคำาสั่ง หรือชุดคำาสั่งงานที่ถูกสั่งให้กระทำาการ

บน Neo4j เชน การอาน (Read) หรือเขียน (Write) ข้อมูล สำาหรับรายการ

เปลี่ยนแปลงของกราฟตางๆ จะถูกสงไปที่ Neo4j เพื่อทำาการประมวลผล ซึ่งจะ

มีไลบรารี และโปรแกรมเสริมมาชวยในการวิเคราะห์กราฟ (Graph Analytics) 

และแสดงผลลัพธ์ผานทางเครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์ (Analytics Tooling)

4. Drivers & APIs เปนการที่แอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้ Drivers และ APIs 

ตางๆ ได้

5. Discovery & Visualization เปนการค้นหาข้อมลูใหมๆ  และการทำาดาต้าวชิวล 

ไลเซชัน เพื่อนำาเสนอผลการวิเคราะห์การทำางาน ด้วยภาพหรือกราฟิกที่ชวยให้

ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจความหมายที่ซอนอยูในข้อมูล เข้าใจรูปแบบของข้อมูล 

แนวโน้มข้อมูลที่ปรากฏในภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ของตัวแปรตางๆ ในข้อมูล

5.2 GUI ของ Neo4j

GUI (Graphical User Interface) ของ Neo4j ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ใช้งานได้งาย

และสะดวกแกผู้ ใช้งาน ในการกำาหนดคาเริ่มต้นการทำางาน คำาสั่ง การแสดงผล และการ

เพิ่มเติมโปรแกรมเสริมตางๆ ดังรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 GUI ของ Neo4j
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5.3 การ Plugin โปรแกรมเสริมบนแพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j

ใน Neo4j สามารถ Plugin โปรแกรมเสริมตางๆ บนแพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j 

ได้โดยงาย และมีหลากหลายโปรแกรมเสริม ดังรูปที่ 1.11

รูปที่ 1.11 การ Plugin โปรแกรมเสริมบนแพลตฟอร์มกราฟของ Neo4j

จากรปูที ่1.11 Neo4j สามารถทำาการ Plugin โปรแกรมเสรมิหรอืไลบราร ี(Libraries) 

ที่ติดตั้งเพื่อใช้งานเพิ่มเติม เชน Graph Algorithms, Neo4j Desktop Graph Apps  

Gallery และอื่นๆ โดยไลบรารีของอัลกอริทึมกราฟเหลานี้ มีไว้เพื่อทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

กราฟ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่สามารถทำางานอยูบน

เฟรมเวร์ิกซึง่รองรบัการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) เพื่อปรับข้อมลูตางๆ 

ของกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีความซับซ้อน และประมวลผลได้รวดเร็ว

สรุปท้ายบท
เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงข้อมูลขนาดใหญและทฤษฎีกราฟ โดยข้อมูลขนาดใหญหรือ 

บ๊ิกดาต้า (Big Data) หมายถงึ ข้อมลูดจิทิลัทีส่ร้างขึน้จากทุกท่ีและตลอดเวลา คณุลกัษณะ 

5V ของข้อมลูขนาดใหญได้แก ข้อมลูทีม่ปีรมิาณมาก (Volume) ข้อมลูท่ีมคีวามหลากหลาย 

(Variety) ข้อมลูทีม่กีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รวดเรว็ (Velocity) ข้อมลูทีเ่กดิขึน้จรงิ (Veracity) 

และข้อมลูทีม่คีณุคา (Value) จากทฤษฎกีราฟ (Graph) เปนโครงสร้างข้อมลูท่ีประกอบด้วย

เซตของโหนด (Node) หรอืจดุ (Vertex) และเซตของเส้นเช่ือม (Edge) กราฟสามารถแบง

2

1
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ได้ตามประเภทจากลักษณะทิศทางของเส้นเชื่อมระหวางโหนด แบงเปน 2 ประเภท ได้แก

กราฟแบบไมมีทิศทาง และกราฟแบบมีทิศทาง รวมถึงตัวอยางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ

กราฟ และเครื่องมือสำาหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกราฟ

ค�าถามทบทวนเนื้อหา
1. คุณลักษณะ 5V ของข้อมูลขนาดใหญ ได้แกอะไรบ้าง

2. จากคำาสั่งตอไปนี้ เปนการแสดงประเภทกราฟแบบใด ระหวางกราฟแบบไมมี

ทิศทาง หรือกราฟแบบมีทิศทาง

CREATE (a:AA { Name : "A" })
CREATE (b:BB { Name : "B" })

MATCH (a:AA),(b:BB)

WHERE a.Name = "A" AND b.Name = "B" 
MATCH (a)-[:Edge]-(b)

RETURN a,b

3. จากคำาสั่งตอไปนี้ เปนการแสดงประเภทกราฟแบบใด ระหวางกราฟแบบไมมี

ทิศทาง หรือกราฟแบบมีทิศทาง

CREATE (a:AA { Name : "A" })
CREATE (b:BB { Name : "B" })

MATCH (a:AA),(b:BB)

WHERE a.Name = "A" AND b.Name = "B" 
CREATE (a)-[:Edge]->(b)

RETURN a,b

เฉลยค�าถาม
1. คุณลักษณะ 5V ของข้อมูลขนาดใหญ ได้แกข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก (Volume) 

ข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Variety) ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรวดเร็ว (Velocity)  

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง (Veracity) และข้อมูลที่มีคุณคา (Value)

2. จากคำาสั่งตอไปนี้ เปนการแสดงประเภทกราฟแบบใด ระหวางกราฟแบบไมมี

ทิศทาง หรือกราฟแบบมีทิศทาง
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 CREATE (a:AA { Name : "A" })
 CREATE (b:BB { Name : "B" })

 MATCH (a:AA),(b:BB)

 WHERE a.Name = "A" AND b.Name = "B" 
 MATCH (a)-[:Edge]-(b)

 RETURN a,b

เปนการแสดงประเภทกราฟแบบไมมีทิศทาง จากคำาสั่ง MATCH (a)-[:Edge]-(b) 

เปนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางโหนด A และโหนด B ดังรูปที่ 1.4

3. จากคำาสั่งตอไปนี้ เปนการแสดงประเภทกราฟแบบใด ระหวางกราฟแบบไมมี

ทิศทาง หรือกราฟแบบมีทิศทาง

 CREATE (a:AA { Name : "A" })
 CREATE (b:BB { Name : "B" })

 MATCH (a:AA),(b:BB)

 WHERE a.Name = "A" AND b.Name = "B" 
 CREATE (a)-[:Edge]->(b)

 RETURN a,b

เปนการแสดงประเภทกราฟแบบมีทิศทาง จากคำาสั่ง CREATE (a)-[:Edge]->(b) 

เปนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางโหนด A ไปยังโหนด B ซึ่งความสัมพันธ์มีชื่อวา Edge 

ดังรูปที่ 1.5
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     ฐ�นข้อมูลโนเอสคิวแอล 2

ในปี ค.ศ. 1970 มีการเริ่มกำาหนดการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อใช้ ใน

การเกบ็ข้อมลู โดยจะมกีารเกบ็ข้อมลูในรปูตาราง เชื่อมความสมัพนัธ์ระหวางตาราง กำาหนด

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในสวนโครงสร้างข้อมูล เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ให้เกิด

ความมัน่ใจวาข้อมลูมคีวามถกูต้องและความแน่นอนในการท่ีจะบนัทึกลงในฐานข้อมลู และ

ตอมาในปี ค.ศ. 1998 มีการกำาหนดฐานข้อมูลรูปแบบใหมชื่อวา ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล 

เพื่อเปนทางเลือกในการรองรับการทำางานกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ มีปริมาณมาก มีความ

หลากหลายของข้อมูล และข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
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ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management  

System: RDBMS) ทีน่ยิมใช้งานอยางแพรหลาย ตวัอยางเชน Oracle, Sybase, Microsoft 

SQL Server, Microsoft Access และ MySQL เปนต้น โดยในแตละระบบการจดัการฐาน

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะมีระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems: 

DBMS) ทำาหน้าที่เปนเสมือนผู้จัดการฐานข้อมูล หรือตัวกลางที่เชื่อมระหวางผู้ ใช้งานฐาน

ข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้ โดยท่ีไม

จำาเปนต้องทราบถึงโครงสร้างทางกายภาพของข้อมูล ผู้ ใช้งานสามารถกำาหนดโครงสร้าง 

ดูแลรักษาฐานข้อมูลได้เปนอยางดี และยังสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในสวนตางๆ 

ตามระดับการใช้งานของผู้ ใช้แตละคนด้วย

1. การจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

การจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ประกอบด้วย

ตาราง (Table) ซึ่งในแตละตารางแบงออกเปนแถว (Row) และในแตละแถวจะแบงเปน

คอลัมน์ (Column) เพื่อใช้ ในการเก็บข้อมูล โดยจะมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Constraint) 

ในสวนโครงสร้างข้อมูล เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ให้เกิดความมั่นใจวาข้อมูลมี

ความถกูต้องและความแน่นอนในการทีจ่ะบันทกึลงในฐานข้อมลู ซึง่จะเรยีกข้อมลูแบบนีว้า 

ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) ดังรูปที่ 2.1

RDBMS

Relational Database

Tables

Rows

Columns

รูปที่ 2.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
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จากรูปที่ 2.1 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database  

Management System : RDBMS) ภายในประกอบด้วยฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ (Relational 

Database) ที่มีการเก็บข้อมูลเปนแบบตาราง (Table) ซึ่งในแตละตารางแบงออกเปน

แถว (Rows) และในแตละแถวจะแบงเปนคอลัมน์ (Columns) โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับ 

(Constraint) ทำาหน้าที่ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลทั้งในระดับตาราง แถวและคอลัมน์ 

Suppliers Products OrderDetail

Customers Orders

∞:1

1:∞1:∞

1:∞

รูปที่ 2.2 ตัวอยางระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบการสั่งซื้อสินค้า

จากรปูที ่2.2 ตวัอยางระบบฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ของระบบการสัง่ซือ้สนิค้า ประกอบ

ด้วยตาราง 5 ตารางได้แกตารางผูข้ายสนิค้า (Suppliers) ตารางสนิค้า (Products) ตาราง

รายละเอยีดการสัง่สนิค้า (OrderDetail) ตารางการสัง่ซือ้สนิค้า (Orders) และตารางลูกค้า 

(Customers) โดยจะมคีวามสัมพันธ์ระหวางตาราง (Relationship) เพื่อทำาหน้าท่ีเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ของตารางตางๆ ในระบบฐานข้อมูล เชน ในตารางผู้ขายสินค้า (Suppliers) 

และตารางสนิค้า (Products) เชื่อมความสัมพนัธ์แบบหนึง่ตอหลาย (1:∞) กลาวคอืข้อมลู

ในตารางผูข้ายสนิค้า 1 รายการ เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ไปท่ีตารางสนิค้าหลายรายการ เชน 

ในตารางสินค้า (Products) และตารางรายละเอยีดการสัง่สนิค้า (OrderDetail) มกีารเชื่อม

ความสมัพนัธ์แบบหนึง่ตอหลายรายการ (1:∞) แตสำาหรับตารางรายละเอยีดการสัง่สนิค้า 

(OrderDetail) และตารางการสัง่ซือ้สนิค้า (Orders) การเช่ือมความสมัพนัธ์เปนแบบหลาย

ตอหนึ่ง (∞:1) คือ หลายๆ รายการในตารางรายละเอียดการสั่งสินค้าเชื่อมความสัมพันธ์

กับตารางการสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ และตารางลูกค้า (Customers) เชื่อมความสัมพันธ์

แบบหนึ่งตอหลาย (1:∞) กับตารางการสั่งซื้อสินค้า (Orders)
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จะเห็นได้วาข้อมลูในฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์นัน้ จะเปนข้อมลูแบบมโีครงสร้าง มตีาราง 

แถว คอลมัน์ ความสมัพนัธ์และกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั เพื่อทำาให้การทำารายการเปล่ียนแปลง

และปรับปรุงข้อมูลตางๆ ภายในฐานข้อมูลมีความถูกต้องเสมอ เชน ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 

500 รายการ หรอืปรบัปรงุยอดขายประจำาเดอืน รวมถงึลบสนิค้าเกาออกจากระบบ เปนต้น

รายการเปลีย่นแปลงหรอืทรานแซกชนั (Transaction) หมายถงึ หน่วยของคำาสัง่งาน 

หรอืชุดคำาสัง่งานท่ีถูกส่ังให้กระทำาการ (Execute) กบัข้อมลูของฐานข้อมลู โดยจะเปนกลุม

ของการกระทำาตางๆ เชน การอาน (Read) การเรียกดูข้อมูลด้วยคำาสั่ง Select หรือการ

เขียนข้อมูล (Write) เชน คำาสั่งเพิ่ม (Insert) การลบ (Delete) หรือปรับปรุง (Update) 

ข้อมูลในฐานข้อมูล 

ตัวอยางเชน ข้อมูลลูกค้า มีเงินอยูในบัญชีธนาคาร 1,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงิน

ฝากจากธนาคารเปนเงินจำานวน 10 บาท และได้ถูกหักเงินคาบัตรเอทีเอ็มประจำาปีเปนเงิน  

200 บาท ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 การทำารายการเปลี่ยนแปลงหรือทรานแซกชันแบบลำาดับตามทรานแซกชัน 1
และทรานแซกชัน 2

ผู ใชงาน ทรานแซกชัน 1 ทรานแซกชัน 2 คาของขอมูล

นาย AA l  Read (1000) 1000

l  1000 + 10 1010

l  Write (1010) 1010

ธนาคารหักคารักษา
บัตรเอทีเอ็ม

l  Read (1010) 1010

l  1010 - 200 810

l  Write (810) 810

จากตารางท่ี 2.1 การทำารายการเปลีย่นแปลงหรือทรานแซกชันแบบลำาดบัตามทราน

แซกชัน 1 และทรานแซกชัน 2 โดยลูกค้าชื่อนาย AA ตามทรานแซกชัน 1 จะทำาการอาน

ข้อมูล (Read) จำานวนเงินที่มีอยูในบัญชีธนาคารจำานวน 1,000 บาท จากนั้นเพิ่มอีก 10 

บาท จากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทำาให้เกิดการเขียนข้อมูล (Write) ที่ทราน

แซกชัน 1 เปนเงินจำานวน 1,010 บาท และจากนั้นที่ทรานแซกชัน 2 ธนาคารทำาการหัก

เงนิคารักษาบตัรเอทเีอ็มประจำาปี โดยอานข้อมลูเงนิในบญัชจีำานวน 1,010 บาท และหกัคา
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รักษาบัตรเอทีเอ็มจำานวน 200 บาท (1,010 - 200) เทากับ 810 บาท ระบบทำาการเขียน

ข้อมูลปัจจุบันที่ 810 บาท ซึ่งในการทำารายการเปลี่ยนแปลงที่ดำาเนินการนี้จะต้องถูกทำาให้

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และถูกต้องเสมอตามหลักการทำางานของรายการเปลี่ยนแปลง

2. หลักการท�างานของรายการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 4 สวนได้แก Atomicity, Consistency, Isolation และ Durability 

(ACID) ดังรูปที่ 2.3

Atomicity

ACIDDurability Consistency

Isolation

รูปที่ 2.3 หลักการทำางานของรายการเปลี่ยนแปลง

1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Atomicity) คือรายการเปลี่ยนแปลงหรือ 

ทรานแซกชันที่จะถูกทำาทั้งหมดจนให้ได้ผลลัพธ์หรือไมถูกกระทำาใดๆ เลย แตจะ

ไมมีการทำาแคครึ่งเดียวหรือบางสวนของรายการเปลี่ยนแปลง

2. ความถูกต้องของความสอดคล้องกันของข้อมูล (Consistency) คือรายการ

เปลี่ยนแปลง ทรานแซกชัน ทุกรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องรักษาความ

ถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้

3. การแยกจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น (Isolation) คือรายการเปลี่ยนแปลงหรือ

ทรานแซกชันท่ีเมื่อมีรายการเปลี่ยนแปลงหลายๆ รายการจะพยายามทำางาน

พร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะจัดการให้รายการเปลี่ยนแปลงรายการใด

รายการหนึ่งได้ทำางานกอน และเริ่มทำารายการเปลี่ยนแปลงรายการตอไปเมื่อ
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เสร็จสิ้นรายการเปล่ียนแปลงกอนหน้าน้ีแล้ว เพื่อรับประกันวาจะไมมีรายการ

เปลี่ยนแปลงสองรายการใดทำางานพร้อมกันอยางแน่นอน

4. ความคงสภาพของข้อมลู (Durability) คอืรายการเปลีย่นแปลงหรอืทรานแซกชนั

ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการทำางานของรายการเปลี่ยนแปลงจะยังคงอยูในฐานข้อมูล 

ถึงแม้วาระบบจะหยุดทำางาน

3. ข้อจ�ากัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

ข้อมลูในปัจจบุนัเปนข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ มปีรมิาณมาก มคีวามหลากหลายของข้อมลู 

และข้อมลูมกีารเพ่ิมขึน้ตลอดเวลา ดงัน้ันจงึกอให้เกดิปัญหาและข้อจำากดัของฐานข้อมูลเชงิ

สัมพันธ์ โดยเฉพาะกับข้อมูลที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

ตัวอยางคำาสั่งที่ 2.1 การสอบถามข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ระหวางผู้ ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์กับเพื่อนในกลุม

Friends

FriendID UserID

100 1

602 2

602 1

119 1

Users

UserID Name

1 Wikom

2 Anusak

 รูปที่ 2.4 ตัวอยางตารางความสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ระหวางผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์กับเพื่อนในกลุม

จากรปูท่ี 2.4 ตวัอยางตารางความสมัพนัธ์บนสื่อสงัคมออนไลน์ เชน ตารางผู้ใช้งาน 

(Users) และตารางเพื่อน (Friends) ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหวางตาราง 

ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือคิวรี (Query) เชน ผู้ ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

ที่มี UserID มีคาเปน 1 มีชื่อวา Wikom มีเพื่อนใครบ้าง 

select u1.users

from users u1 join friends

on friends.friendid = u1.id

join users f2

on friends.userid = f2.id

where f2.users = ' Wikom '
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จะได้คำาตอบวามีเพื่อน 3 คนคือ FriendID มีคาเปน 100, 602 และ 119 แตใน

ทางกลับกันหากสอบถามข้อมูลวา FriendID มีคาเปน 602 มีเพื่อนกับผู้ ใช้ทานใด คำาตอบ

คือเปนเพื่อนกับผู้ ใช้ UserID มีคาเปน 1 และ 2 ซึ่งจะไมใชคาจาก UserID ที่มีคาเปน 1 

เพียงอยางเดียว หรือหากต้องการสอบถามวาใครเปนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน

ของ Wikom บ้าง ข้อมูลจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปมาแบบซับซ้อนและยุงยากใน

การสอบถามข้อมูล

เปนเพื่อนของ

Wikom Anusak

100

602

119

เปนเพื่อนของ

เปนเพื่อนของ เปนเพื่อนของ

รูปที่ 2.5 ตัวอยางการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวางข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

                           ระหวางผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์กับเพื่อนในกลุม

จากรูปที่ 2.5 Wikom เปนเพื่อนของ 100, 602 และ 119 และ 602 ก็เปนเพื่อน

ของผู้ ใช้ที่ชื่อวา Wikom และ Anusak

จากแบบสอบถามในลักษณะแบบนี้จะทำาให้เกิดข้อจำากัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

แตฐานข้อมูลโนเอสคิวแอลสามารถจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ 

(ข้อมูลที่ไมมีโครงสร้าง) รวมถึงสามารถจัดการกับการสอบถามข้อมูลที่มีความซับซ้อน 

เหลานี้ได้ด้วย

ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล
NoSQL Database หรือ Not Only SQL Database คือฐานข้อมูลรูปแบบใหม 

ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่แตกตางจากการเก็บข้อมูลแบบเดิม

หรือแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สำาหรับ NoSQL เปนระบบฐานข้อมูลที่ทำางานโดยไมเน้น

การกำาหนดความสัมพันธ์ระหวางกัน (Relationship) และไมใช้ภาษา SQL (Structured 

Query Language) ในการจัดการข้อมูลเหมือนในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์

ของ NoSQL เพื่อลดความยุงยากซบัซ้อนในการจดัการข้อมลู (เชน ไมมฟัีงก์ชัน Join หรอื 
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การกำาหนดเงื่อนไขด้วย Where Clause) และที่สำาคัญ NoSQL มีความสามารถที่โดดเดน

ในด้านการรองรับการทำางานพร้อมกันและขยายระบบในแนวนอน (Horizontal Scaling 

หรือ Scale-out) ทำาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานที่รวดเร็วขึ้น

ทีม่าของ NoSQL สบืเนื่องมาจาก Google ได้นำา NoSQL มาใช้ในองค์กร โดยเรยีก

ช่ือวา “BigTable” ซ่ึง BigTable เปนฐานข้อมลูแบบตารางเดยีวขนาดใหญ (มขีนาดประมาณ 

800 TB) เพื่อเก็บข้อมูลการทำางานฐานข้อมูลแบบงายๆ แตต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ 

(Performance) ในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว รวมทั้งความสามารถในการขยายขนาดของ

ระบบได้ ในอนาคต (วฤษาย์ รมสายหยุด, 2017)

ปัจจบุนัมกีารนำา NoSQL Database ไปประยกุต์ใช้งานกบัการจดัการข้อมลูขนาดใหญ 

(Big Data) ในบริษัทชั้นนำาตางๆ เชน Facebook, Twitter และ Google เปนต้น  

1. ทฤษฎีบท CAP (CAP Theorem) 

โดยคำาวา CAP มาจากคำาวา Consistency, Availability และ Partition Tolerance 

ซ่ึงในการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Data) จะใช้ทฤษฎีบท CAP มา

ชวยในการดำาเนินการ ซึ่งในทฤษฎีบท CAP จะสามารถรองรับคุณสมบัติแคสองคุณสมบัติ

เทาน้ันก็เพยีงพอ เชน Consistency กบั Availability (CA) หรอื Availability กบั Partition 

Tolerance (AP) เปนต้น ซึ่งจะไมสามารถกำาหนดคุณสมบัติทั้งหมดได้พร้อมๆ กัน (ทั้ง 3 

คุณสมบัติ) ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังรูปที่ 2.6

Consistency

Partition 
Tolerance

Availability

รูปที่ 2.6 ทฤษฎีบท CAP (CAP Theorem)
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1.1 Consistency คอืความถกูต้องของความสอดคล้องกนัของข้อมลู โดยการท่ีทุก

โหนด (Node) ในระบบคอมพวิเตอร์คลัสเตอร์จะสามารถเหน็ข้อมลูทีส่อดคล้องกนัในเวลา

เดียวกัน ไมวาจะเข้าถึงข้อมูลที่โหนดใดก็ตาม ดังนั้นข้อมูลจึงมีแคสองสถานะคือ ถูกกับไม

ถูก โดย Consistency มสีองประเภทคอื Strongly Consistent และ Weak Consistency

1. Strongly Consistent จะเทยีบได้กบัการทีฐ่านข้อมลูเชงิสมัพนัธ์มคีณุสมบตั ิACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation และ Durability) ครบนั่นเอง

2. Weak Consistency ในกรณทีีม่กีารกระจายข้อมลู จะมกีารทำาซำา้ข้อมลู (Replica-

tion Data) เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล โดยข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาหนึ่ง อาจ

จะไมตรงกัน แตสุดท้ายข้อมูลทุกโหนด จะต้องเหมือนกันหรือเปนชุดเดียวกัน

1.2 Availability คอืสภาพพร้อมใช้งาน กลาวคอืการทีท่กุโหนดในระบบคอมพวิเตอร์

คลัสเตอร์จะสามารถป้องกันความผิดพลาด หากเกิดความเสียหายตอโหนดใดโหนดหนึ่ง 

จะต้องไมขัดขวางการทำางานของระบบ ตัวระบบยังคงสามารถให้บริการตอได้ ซึ่งระบบได้

ออกแบบมาเพื่อให้เปนแบบ High-Availability ในการรองรับการทำางานตลอดเวลาไมวา

จะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์แตระบบโดยรวมยังคงให้บริการได้

1.3 Partition Tolerance คือความทนทานตอการใช้งานในบางสวน ซึ่งการที่ทุก

โหนดในระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์จะสามารถทำางานตอไปถึงแม้วาเส้นทางการเชื่อมตอ

ระหวางโหนดตางๆ ในระบบจะเกิดความเสียหาย แตจะต้องไมมีผลกระทบกับผู้ ใช้ระบบ 

และยังสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ

2. ประเภทของ NoSQL Database

NoSQL Database สามารถแบงประเภทของฐานข้อมูลได้ 4 ประเภท ได้แก Key-

Value Stores, Column Family Stores, Document Databases และ Graph Database 

ดังรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.7 ประเภทของ NoSQL Database
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2.1 Key-Value Stores คือฐานข้อมลูทีเ่กบ็ข้อมลูในรปูแบบทีเ่ปนในลกัษณะของคา

คูคีย์ (Key-Value Pair) ประกอบด้วยคีย์ (Key) และคาของข้อมูล (Value) ที่จะต้องคูกัน 

โดยคาคีย์จะไมซำ้าซึ่งจะใช้หลักการกำาหนดคาคีย์ด้วยฟังก์ชันแฮช (Hash Function) เพื่อ

ให้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล สามารถทำาการค้นหาข้อมูลที่คีย์จะเจอคาของข้อมูลของคีย์นั้น

รูปที่ 2.8 ตัวอยางแบบจำาลองข้อมูลแบบ Key-Value Stores

จากรปูที ่2.8 ตวัอยางการเกบ็ข้อมลูแบบ Key-Value Stores ประกอบด้วยคีย์ (Key) 

และคาของข้อมูล (Value) เชน RowID: 100 เปนคีย์ของคาข้อมูล StudentID, Student-

Name, Birthdate, Address และ Mobile นอกจากนี้ RowID: 101 เปนคีย์ของคาข้อมูล 

StudentID, StudentName และ Address ซึ่งในการเก็บข้อมูลแบบ Key-value Stores 

ไมจำาเปนที่ข้อมูลในแตละฟิลด์จะต้องเทากัน จะเห็นได้วา RowID 100 และ RowID 101 

มีคาฟิลด์ไมเทากัน

ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Key-Value Stores ได้แก Redis, SimpleDB (Ama-

zon) และ Dynamo 
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ตัวอยางคำาสั่งที่ 2.2 การสอบถามข้อมูลระหวาง SQL กับ NoSQL ของ Dynamo 

ในการแสดงข้อมูลจากตารางผู้แตงหนังสือ (Authors) ที่มีเงื่อนไขวาผู้แตงชื่อ "Walisa 

Romsaiyud"

คำาสั่งภาษา SQL 

SELECT * FROM Authors

WHERE AuthorName= 'Walisa Romsaiyud ';

คำาสั่งของ Dynamo

{

    TableName: "Authors",
    KeyConditionExpression: "AuthorName = :a",
    ExpressionAttributeValues: {

        ":a": "Walisa Romsaiyud"
    }

}

2.2 Column Family Stores คอืฐานข้อมลูท่ีเกบ็ข้อมลูในรูปของตารางคล้ายๆ กบั

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แตจะเก็บข้อมูลในแบบคอลัมน์แทนแบบแถว ซึ่งเหมาะกับการนำา

ข้อมูลแบบนี้มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการของการทำาเหมืองข้อมูล 

รูปที่ 2.9 ตัวอยางแบบจำาลองข้อมูลแบบ Column Family Stores
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จากรปูที ่2.9 ตวัอยางการเกบ็ข้อมลูแบบ Column Family Stores หากเปรียบเทียบ

กับการเก็บข้อมูลเปนตารางในแบบเดิมหรือของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเก็บข้อมูลแบบ 

Column Family Stores จะนำาข้อมลูของแตละแถวมาจดัเรยีงในแนวคอลมัน์ตอกนัไปเร่ือยๆ 

ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Column Family Stores ได้แก Cassandra, 

BigTable(Google) และ HBase เปนต้น

ตวัอยางคำาสัง่ที ่2.3 การสอบถามข้อมลูระหวาง SQL กบั NoSQL ของ Cassandra 

ในการแสดงข้อมูลจากตารางนักศึกษา (Students) ที่มีเงื่อนไขวาชื่อนักศึกษา "Somchai"

คำาสั่งภาษา SQL 

SELECT * FROM Students

WHERE StudentName = "Somchai"

คำาสั่งของ Cassandra

SELECT * FROM Students

WHERE StudentName = "Somchai"
}

2.3 Document Databases คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบกลุมของเอกสาร 

โดยจะมีโครงสร้างทั้งแบบลึกและแบบกว้าง และสามารถเก็บข้อมูลเปนแบบ Array ท่ีมี

หลายมิติได้ ซึ่งงายและสะดวกในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูล 
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Key Value

999 {
"TeacherID":100,
"CourseID":[
{"StudentID":625001,
"StudentName":"Somchai",
"Birthdate":"05/05/2000"
},
{"StudentID":625009,
"StudentName":"Somsri",
"Birthdate":"01/12/2000"
}],
"CourseName":"Software Engineering"
}

1000 {
"TeacherID":101,
"CourseID":[
{"StudentID":625005,
"StudentName":"Pijittra",
"Birthdate":"21/02/2000"
}],
"CourseName":"Java Programming"
}

รูปที่ 2.10 ตัวอยางแบบจำาลองข้อมูลแบบ Document Databases

จากรปูที ่2.10 ตวัอยางการเกบ็ข้อมลูแบบ Document Databases จะประกอบด้วย 

Key ที่จะมีคาของข้อมูล (Value) หรือฟิลด์ได้หลายๆ คา และคาของข้อมูลก็สามารถมีคา

ยอยๆ ได้อีก ทำาให้เกิดเอกสารในลักษณะที่มีความลึกและความกว้าง เชนใน key ที่ 999 

มี Value ถึง 2 รายการ แตใน key ที่ 1000 มี Value แค 1 รายการ

ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Document Databases ได้แก RavenDB, CouchDB, 

MongoDB และ MarkLogic เปนต้น

ตวัอยางคำาสัง่ที ่2.4 การสอบถามข้อมลูระหวาง SQL กบั NoSQL ของ MongoDB 

ในการแสดงข้อมูลจากตารางอาจารย์ (Teachers) ที่มีเงื่อนไขวาสถานะเปน "S"

คำาสั่งภาษา SQL 

SELECT * FROM Teachers 

WHERE status = "S"
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คำาสั่งของ MongoDB

db.teachers.find( { status: "S" } )

2.4 Graph Database ฐานข้อมลูทีเ่กบ็ข้อมลูในรปูแบบของกราฟท่ีมคีวามสมัพนัธ์

กนัทำาให้สามารถใช้ทฤษฏกีราฟในการจัดการกบัข้อมูลได้ โดยข้อมลูทกุโหนดจะมกีารเชื่อม

โยงไปที่โหนดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

รูปที่ 2.11 ตัวอยางแบบจำาลองข้อมูลแบบ Graph Database

จากรูปที่ 2.11 ตัวอยางการเก็บข้อมูลแบบ Graph Database ใน Graph ประกอบ

ด้วยโหนด (Node) และความสัมพนัธ์ (Relationships) ซึง่จะมกีารระบคุณุสมบตั ิ(Property) 

ของความสมัพนัธ์ตางๆ และโหนดจะมกีารเช่ือมความสมัพนัธ์ไปยงัโหนดตางๆ ท่ีเกีย่วข้องกนั 

เชน โหนด Somsri มีการเชื่อมความสัมพันธ์ไปที่โหนด Somchai โดยมีคุณสมบัติระหวาง

ความสัมพันธ์คือ Friend_of และโหนด Somchai มีเบอร์โทรศัพท์ 2 เบอร์ รวมถึงโหนด 

Somchai ทำางานที่โหนด Ratchaburi และโหนด Ratchaburi มีอำาเภอชื่อวา Ban Pong 

โดยโหนด Somsri เกิดที่ Ban Pong ด้วย 

ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Graph Database ได้แก Neo4j, Infinite Graph และ 

InfoGrid เปนต้น

ตัวอยางคำาสั่งที่ 2.5 การสอบถามข้อมูลระหวาง SQL กับ NoSQL ของ Neo4j ใน

การแสดงข้อมูลชื่อนักศึกษา (Student Name) จากตารางนักศึกษา (Students) 
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คำาสั่งภาษา SQL 

SELECT Students.StudentName

FROM Students;

คำาสั่งของ Neo4j

MATCH (student:Students)

RETURN Students.StudentName;

ด้วย Graph Database สามารถนำาไปใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกราฟ

ความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนได้ เชนในการหาเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนบนสื่อ

สังคมออนไลน์ 

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลระหวาง RDBMS และ Neo4j ในการ
หาความสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ระหวางผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์กับเพื่อนในกลุม (Ian  
Robinson, Jim Webber and Emil Eifrem, 2015)

Depth RDBMS Execution Time(s) Neo4j Execution Time(s) Records Returned

2 0.016 0.01 ~2500

3 30.267 0.168 ~110,000

4 1543.505 1.359 ~600,000

5 Unfinished 2.132 ~800,000

จากตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบเวลาในการประมวลผลระหวาง RDBMS และ 

Neo4j ในการหาความสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ระหวางผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์กบัเพื่อนใน

กลุม ในการหาการเปนเพื่อนของเพื่อน ในทีน้ี่คอืความลกึ (Depth) ระดบั 2 สำาหรบัความลกึ

ระดบั 3 หมายถงึเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน หรือความลกึระดบั 4 หมายถงึเพื่อนของเพื่อน

ของเพื่อนของเพื่อน และความลกึระดบั 5 หมายถงึเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของ

เพื่อน โดยทำาการเปรียบเทียบการประมวลผลการทำางานในหน่วยวินาที (Seconds) และ

จำานวนแถวที่แสดงผลลัพธ์ (Records Returned) เชน ที่ความลึกระดับ 2 เพื่อสอบถาม

วาใครคือเพื่อนของเพื่อนกันในสื่อสังคมออนไลน์ จะพบวาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้

เวลาในการประมวลผล 0.016 วินาที และ Neo4j ใช้เวลาในการประมวลผล 0.01 วินาที 
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ในการแสดงจำานวนแถวประมาณ 2,500 แถว หรือที่ความลึกระดับ 3 เพื่อสอบถามวาใคร

คือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกันในสื่อสังคมออนไลน์ จะพบวาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ใช้เวลาในการประมวลผล 30.267 วินาที และ Neo4j ใช้เวลาในการประมวลผล 0.168 

วินาที ในการแสดงจำานวนแถวประมาณ 110,000 แถว ผลจากข้อมูลในตารางการเปรียบ

เทียบพบวา Neo4j ใช้เวลาในการประมวลผลได้รวดเร็วกวา RDBMS และเมื่อความลึก

ระดับ 5 จะทำาให้ RDBMS ไมสามารถทำางานได้เสร็จ (Unfinished) เพราะข้อมูลมีความ

ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น แต Neo4j ยังสามารถทำางานได้ ซึ่งใช้เวลาในการประมวลผล 2.132 

วินาที ในการแสดงจำานวนแถวประมาณ 800,000 แถว

NoSQL Database มีรูปแบบของการจัดการกับข้อมูลที่แตกตางกันทั้ง 4 ประเภท 

รวมถงึแตละประเภทกม็ผีลติภณัฑ์ของฐานข้อมลู การเขยีนคำาสัง่ทีห่ลากหลาย ดงันัน้การนำา 

NoSQL database ไปประยุกต์ใช้งาน จึงต้องดูที่ความเหมาะสมของข้อมูล ความต้องการ 

และประสทิธภิาพการทำางานด้วย เชน ในกรณทีีต้่องการนำา Graph Database ไปประยุกต์

ใช้งานกค็วรจะเปนงานทีเ่กีย่วกบัการประยกุต์หรอืวเิคราะห์ข้อมลูของ Social Network ใน

การหาใครคือผู้มีอิทธิพลในกลุม ใครคือศูนย์กลางในแตละกลุม ใครคือคนที่เชื่อมระหวาง

แตละกลุม Spatial Data ในการระบุตำาแหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ พยากรณ์ปริมาณการ

จราจรหรือ Text Sentiment ในการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความที่มีการโพสต์ ในแง

อารมณ์ชอบ ไมชอบ หรอืเฉยๆ สำาหรบัการแสดงความคดิเหน็ตอการบรกิารจากทางโรงแรม 

สายการบิน ร้านค้าออนไลน์ หรือร้านอาหารตางๆ 

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับประเภทของ NoSQL Databases (Richard J. 
Trudeau, 2017)

Types Performance Scalability Flexibility Complexity

Key-Value Stores High High High none

Column Family Stores High High moderate Low

Document Database High Variable (High) High Low

Graph Database Variable Variable High High

จากตารางที ่2.3 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกับประเภทของ NoSQL Databases 

ทั้ง 4 ประเภท พบวา Key-Value Stores, Column Family Stores และ Document 

Database มีประสิทธิภาพ (Performance) สูง (High) สำาหรับความสามารถในการรองรับ

การเพิ่มขยายได้ ในอนาคต (Scalability) ที่ Key-Value Stores และ Column Family 
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Stores มคีาสงู (High) ในด้านความยืดหยุน (Flexibility) ที ่Key-Value Stores, Document 

Database และ Graph Database มีคาสูง (High) ในด้านความซับซ้อน (Complexity) ที่ 

Graph Database มีคาสูง (High)

3. ประโยชน์การน�า NoSQL ไปประยุกต์ใช้งาน 

1. ความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน สำาหรับนักพัฒนาระบบในการเขียนคำาสั่งเพื่อจัดการ

ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีชนิดข้อมูลที่หลาก

หลาย ได้แก โครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และข้อมูลที่ไมมีโครงสร้าง

2. ความรวดเร็วในการพัฒนา จากเดิมการพัฒนาระบบเปนแบบ Waterfall Model 

อาจจะใช้นาน เชน อาจจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน แตการทำางานสามารถ

ประยกุต์ใช้ Agile Model มาชวยในการจดัการข้อมูลแบบ NoSQL ทำาให้ใช้เวลา

อันรวดเร็วในการพัฒนาระบบ และสามารถทำาซำ้าได้ตลอดเวลา

3. โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนา สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่

แตกตางกันบนชุดข้อมูล (Data Sets) ที่มีความหลากหลาย และแสดงผลบน

อุปกรณ์ตางๆ ได้ เชน บนอุปกรณ์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

4. สำาหรบัองค์กร หรอืหน่วยงานตางๆ ทีม่กีารกำาหนดสถาปัตยกรรมแบบ Scale-out 

หรือการใช้ Open Source Software จะทำาให้องค์กรอำานวยความสะดวก ปรับ

ขยายขนาดได้งาย และรองรับการทำางานหลากหลายรูปแบบได้

สรุปท้ายบท
เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ หลักการทำางานของรายการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 สวนได้แก Atomicity, 

Consistency, Isolation และ Durability (ACID) ข้อจำากัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับ

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ และอธิบายฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล เปนฐานข้อมูลรูปแบบใหม ซึ่ง

มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่แตกตางจากการเก็บข้อมูลแบบเดิมหรือ

แบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทฤษฎีบท CAP (CAP Theorem) โดยคำาวา CAP มาจากคำาวา 

Consistency, Availability และ Partition Tolerance ประเภทของฐานข้อมลูได้ 4 ประเภท 

ได้แก Key-Value Stores, Column Family Stores, Document Databases และ Graph 

Database พร้อมทั้งอธิบายความหมาย แบบจำาลอง และตัวอยางการคิวรีข้อมูล และ

ประโยชน์การนำา NoSQL ไปประยุกต์ใช้งาน
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ค�าถามทบทวนเนื้อหา
1. NoSQL Database คืออะไร

2. NoSQL Database สามารถแบงได้กี่ประเภท

3. ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Graph Database ได้แกอะไรบ้าง

4. จงวาดภาพแบบจำาลองของ Graph Database ที่กำาหนดให้มีโหนดของหนังสือ 

4 เลม ได้แก โหนด Neo4j, โหนด Big Data, โหนด ASP.NET และ โหนด 

HTML5 มีความสัมพันธ์ (Relationship) คือแตงโดย (WRITE_BY) กับโหนดผู้

แตงชื่อ Walisa (หรือผู้แตงชื่อวา Walisa แตงหนังสือ 4 เลมนั่นเอง) โดยมีหัว

ลูกศรแบบแสดงทิศทางกำากับไว้วาเปนความสัมพันธ์ระหวางโหนด

เฉลยค�าถาม
1. NoSQL Database หรือ Not Only SQL Database คือฐานข้อมูลรูปแบบใหม 

ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการท่ีแตกตางจากการเก็บข้อมูล

แบบเดิมหรือแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สำาหรับ NoSQL เปนระบบฐานข้อมูลที่

ทำางานโดยไมเน้นการกำาหนดความสมัพนัธ์ระหวางกนั (Relationship) และไมใช้

ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูลเหมือนในฐาน

ข้อมูลเชงิสมัพันธ์ โดยวัตถปุระสงค์ของ NoSQL เพื่อลดความยุงยากซบัซ้อนใน

การจัดการข้อมูล (เชน ไมมีฟังก์ชัน Join หรือ การกำาหนดเงื่อนไขด้วย Where 

Clause) และที่สำาคัญ NoSQL มีความสามารถที่โดดเดนในด้านการรองรับการ

ทำางานพร้อมกันและขยายระบบในแนวนอน (Horizontal Scaling หรือ Scale-

Out) ทำาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานที่รวดเร็วขึ้น

2. NoSQL Database สามารถแบงได้ 4 ประเภทได้แก Key-Value Stores,  

Column Family Stores, Document Databases และ Graph Database

3. ตัวอยางของฐานข้อมูลของ Graph Database ได้แก Neo4j, Infinite Graph 

และ InfoGrid
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4. จงวาดภาพแบบจำาลองของ Graph Database ที่กำาหนดให้มีโหนดของหนังสือ  

4 เลม ได้แก โหนด Neo4j, โหนด Big Data, โหนด ASP.NET และ โหนด 

HTML5 มีความสัมพันธ์ (Relationship) คือแตงโดย (WRITE_BY) กับโหนด 

ผู้แตงชื่อ Walisa (หรือผู้แตงชื่อวา Walisa แตงหนังสือ 4 เลมนั่นเอง) โดยมี

หัวลูกศรแบบแสดงทิศทางกำากับไว้วาเปนความสัมพันธ์ระหวางโหนด
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