
ภาษาเชิงวัตถุ 
 

1. Object-Oriented Languages 

ในการแสดงใหเห็นถึงแนวทางเชิงวัตถุ หลักการตาง ๆ จะถูกนําไปใชในการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถทําไดวิธีใดวิธี

หนึ่งในนี้ 

นําหลักการเชิงวัตถุไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบ เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป ตัวอยางเชนการออกแบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เริ่มจากการออกแบบ E-R ไดอะแกรม จากนั้นก็แปลงไปเปนรีเลชัน 

หลักการเชิงวัตถุถูกนําไปรวมในภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อใชในการจัดการฐานขอมูล ดวยวิธีการนี้ก็มีอยูหลาย ภาษา

ที่สามารถรวมหลักการเชิงวัตถุได ดังนี้ 

เพิ่มความสามารถเชิงวัตถุเขาไปใน ภาษา SQL เพื่อใหสามารถจัดการกับชนิดขอมูลที่ซับซอนได ซึ่งจะเรียกวา 

Object-relational system 

นําภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะเชิงวัตถุอยูแลวมาเพิ่มความสามารถทางดานฐานขอมูลเขาไป ซึ่งจะถูกเรียกวา 

persistent programming languages 

 

2. Persistent Programming Languages 

Persistent data: คือขอมูลที่ยังคงอยูแมวาโปรแกรมที่สรางขอมูลนั้นขึ้นมาไดถูกปดไปแลวก็ตาม 

Persistent programming language คือโปรแกรมภาษาท่ีเพิ่มสวนสําหรับจัดการ persistent data ซึ่งแตกตาง

จากภาษาที่รวม(embedded)เอา SQL เขาไวในตัวภาษาอยานอย 2 อยางคือ 

1. ในภาษาแบบ embedded ชนิดขอมูลของ host language จะแตกตางชนิดขอมูลของภาษาจัดการขอมูล 

ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของนักเขียนโปรแกรมที่จะทําการแปลงชนิดขอมูลระหวาง host language และภาษาจัดการ

ขอมูล ซึ่งมีอุปสรรคหลายอยางคือ 

โปรแกรมที่ใชในการแปลงระหวางออปเจ็กและทูเปล จะไมไดมีการดําเนินการในเชิงวัตถุ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ

ผิดพลาดขึ้นได 

การแปลงขอมูลระหวางขอมูลที่อยูในรูปแบบเชิงวัตถุกับขอมูลที่อยูในรูปแบบเชิงสัมพันธ จะตองเขียนโปรแกรม

เปนจํานวนมาก 

ในทางกลับกัน persistent programming language และภาษาสืบคนขอมูลถูกรวมเขาดวยกัน กับ host 

language และทั้งสองภาษาตางก็มีการใชงานชนิดขอมูลชนิดเดียวกัน ดังนั้นออปเจ็กสามารถถูกสรางและถูก

จัดเก็บในฐานขอมูล โดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. นักเขียนโปรแกรมใชงานลักษณะ embedded SQL เพื่อไปดึงขอมูลจากฐานขอมูลเขาสูหนวยความจํา ถามี

การปรับปรุงขอมูลก็จะเขียนคําสั่งเพื่อสั่งใหนําขอมูลบันทึกกลับลงไปสูฐานขอมูล 

สวนใน persistent programming language นั้น นักเขียนโปรแกรมสามารถจัดการกับ persistent data ได

โดยไมตองมีการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงขอมูลหรือบันทึกขอมูลกลับลงไปในฐานขอมูล  

 



2.1 Persistence of Objects 

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ สนับสนุนหลักการของออปเจ็กทั้งการนิยามออปเจ็ก การสรางออปเจ็ก แตอยางไรก็ตามอ

อปเจ็กเหลานี้ก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อปดโปรแกรม ออปเจ็กเหลานั้นก็จะหายไป ดังนั้นขั้นตอนแรกคือ

ตองหาวิธีทําใหออปเจ็กยังคงอยู ไมหายไปเมื่อปดโปรแกรม ซึ่งก็มีอยูหลายวิธีคือ 

Persistence by class เปนวิธีที่งายที่สุดแตไมเหมาะที่จะนํามาใชงาน วิธีการนี้เปนการประกาศวาคลาสสราง

สรางขึ้นเปนแบบ persistent นั่นคือออปเจ็กทุกออปเจ็กของคลาสจะเปน persistent ออปเจ็กไปโดยปริยาย ซึ่ง

วิธีการนี้ไมมีความยืดหยุน เนื่องจากมันถูกใชทั้งแบบชั่วคราวและ persistent ในคลาสเพียงคลาสเดียว ในระบบ

จัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ การประกาศคลาสใหเปนแบบ persistent จะถูกมองวาเปนคลาสที่สามารถทําให 

persist ได แทนที่จะมองวาเปนคลาสที่ persist 

Persistence by creation วิธีการนี้เปนการกําหนดรูปแบบในการสราง persistent ออปเจ็ก โดยการเพิ่มรูปแบบ

สําหรับสรางออปเจ็กชั่วคราว ดังนั้นออปเจ็กที่ถูกสรางขึ้นจะเปนแบบ persist หรือแบบชั่วคราว ก็ขึ้นอยูกับตอนที่

สรางออปเจ็ก วาจะสรางอยางไร 

Persistence by marking วิธีนี้จะทําการกําหนดใหออปเจ็กเปน persistent หลังจากที่ไดถูกสรางขึ้นมา ทุก ๆ อ

อปเจ็กถูกสรางขึ้นมาแบบชั่วคราว แตถาออปเจ็กไหนตองการที่จะใหคงอยูหลังจากจบโปรแกรม ก็จะทําการ

กําหนดกอนที่จะจบโปรแกรม 

Persistence by reference ออปเจ็กหนึ่งหรือหลาย ๆ ออปเจ็กจะถูกกําหนดให persist ในลักษณะเปน root 

ของออปเจ็ก ดังนั้นออปเจ็กทุกตัวที่ถูกอางถึงจาก root ก็จะเปนแบบ persistent 

 

2.2 Object Identity and Pointers 

เมื่อ persistent object ถูกสราง มันจะถูกกําหนด persistent object identifier 

แนวคิดของ object identifier มีลักษณะคลาย กับ pointer แนวทางงาย ๆ ในการสราง build-in identity คือ 

ใช pointer ชี้ไปที่ ตําแหนงทางกายภาพของแหลงเก็บขอมูล โดยเฉพาะภาษาเชิงวัตถุอยาง C++ มีการสราง 

ความสัมพันธระหวางออปเจ็กกับตําแหนงทางกายภาพในแหลงเก็บขอมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

อยางไรก็ตาม ไดมีการแบงระดับความความถาวรไวดังนี้ 

 

intraprocedure: Identity จะคงอยูในขณะท่ีกําลังทําคําสั่งของหนึ่งกระบวนความ(procedure)เชน ตัวแปรชนิด 

local ภายในกระบวนความ 

intraprogram: Identity จะคงอยูในขณะท่ีกําลังทําคําสั่งของหนึ่งโปรแกรมหรือคิวรี เชนตัวแปรชนิด global 

interprogram: Identity จะคงอยูจากโปรแกรมหนึ่งไปสูอีกโปรแกรมหนึ่ง เชน pointers ไปยังขอมูลในแฟมบน

ดิสก แตมันสามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับวิธีการจัดเก็บขอมูลในแฟมถามีการเปลี่ยนแปลงระบบแฟม 

persistent: Identity จะคงอยูไมเฉพาะตอนที่โปรแกรมกําลังทํางานเทานั้น แตจะเกี่ยวของกับกรปรับเปลี่ยน

โครงสรางของขอมูลดวย ซึ่งการคงอยูในลักษณะนี้จะถูกใชในระบบเชิงวัตถุ 

 



2.3 Storage and Access of Persistent Objects 

ออปเจ็กถูกจัดเก็บในฐานขอมูลอยางไร ขอมูลของแตละออปเจ็กก็จะถูกจัดเก็บแยกเฉพาะไปแตละออปเจ็ก และ

สวนของโปรแกรมที่ใชเขียนเมธอดก็ควรถูกจัดเก็บไวในสวนของ database schema รวมไปถึงการกําหนดชนิด

ขอมูลตาง ๆ ของคลาส อยางไรก็ตามสวนมากจะมีการจัดเก็บไวในไฟลแยกออกมาจากฐานขอมูล 

 

การคนหาออปเจ็กในฐานขอมูลทําไดหลายวิธีคือ 

 

บอกชื่อของออปเจ็ก เหมาะกับจํานวนออปเจ็กนอย ๆ 

ใช object identifiers หรือ persistent pointers ไปที่ออปเจ็ก ซึ่งสามารถถูกจัดเก็บไวภายนอกได ไมเหมือนกับ

การบอกชื่อ ตัวชี้เหลานี้ไมตองมีการทําอะไรอีก มันสามารถที่จะชี้ไปยังตําแหนงที่เก็บขอมูลในฐานขอมูลไดทันที 

เก็บคอลเลกชันของออปเจ็ก และยอมใหโปรแกรมทําการคนหาออปเจ็กที่ตองการในคอลเลกชันได คอลเลกชัน

ของออปเจ็กสามารถมองเปน collection type ได ประกอบไปดวย sets multiset list และอื่น ๆ และมีคลาส

พิเศษที่เรียกวา class extent ซึ่งเปนคอลเลกชันของออปเจ็กทุกตัวของคลาส ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ออปเจ็กถูกสราง อ

อปเจ็กนั้นก็จะถูกเพิ่มเขาไปใน class extent ทันที และ เมื่อไรที่ออปเจ็กถูกลบ ออปเจ็กนั้นก็จะถูกลบออกจาก 

class extent เชนกัน 

ระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุแทบทุกระบบสนับสนุนการเขาถึง persistent objects ทั้งสามวิธี โดยที่ออปเจ็กทุกตัว

ตองมี object identifiers การกําหนดชื่อใหกับ class และ คอลเลกชันของออปเจ็กอื่น ๆ แตออปเจ็กเกือบ

ทั้งหมดไมไดถูกกําหนดชื่อ ดังนั้นเราจะใช class extents เพื่อจัดการกับคลาสทุกคลาสที่มี persistent objects 

 

ที่มา http://www.srisangworn.go.th/home/databaselearnx/ms1t2-13.htm 


