
ชนิดขอมูลท่ีซับซอนและแนวทางเชิงวัตถุ 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงสวนขยายของคําส่ัง SQL ที่ยอมใหมีชนิดขอมูลที่ซับซอน รวมถึงการรีเลชันเชิง

กลุม และรูปแบบเชิงวัตถุ โดยรูปแบบของคําส่ังจะอางอิงมาตรฐาน SQL-3 ซึ่งคําส่ังจะอยูในรูปแบบ

คําสั่งของ Illustra database system โดย Illustra นี้เปนเวอรชันทางการคาของ 

Postgres database system ที่มีการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย ที่ Berkley ซึ่ง
เปนระบบจัดการฐานขอมูลที่ขยายความสามารถเชิงวัตถุเขาไปในโมเดลเชิงสัมพันธ 

1. Structured and collection Types 

พิจารณาคําส่ังตอไปนี้ เปนการกําหนดรีเลชัน employee ดวยแอตทริบิวตเชิงซอน 

create type mystring char varying 

create type mytraining 

(tno integer, 

tdate date) 

create type emp 

(empno as integer, 

name as mystring, 

childname setof(mystring), 

training setof(mytraining)) 

create table employee of type emp 

คําสั่งแรกเปนการกําหนดชนิดขอมูล mystring ซึ่งเปนชนิดสตริงแบบ variable 

length character คําสั่งที่สองเปนการกําหนดชนิดขอมูล mytraining ซึ่ง

ประกอบไปดวย tno และ tdate และคําสั่งที่สามเปนการกําหนดชนิดขอมูล emp 

ซึ่งประกอบไปดวย empno name กลุมของ children และ กลุมของ 

training และคําสั่งสุดทายเปนการสรางตาราง employee ซึ่งจากคําส่ังดังกลาว

จะพบวามีความแตกตางจาก การสรางตารางในระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เนื่องจาก
เรายอมใหแอตทริบิวตมีลักษณะเปนเซตได และดวยคุณสมบัตินี้จะยอมใหเราสามารถ



กําหนดชนิดของขอมูลเปนแอตทริบิวตแบบผสม(composite attribute) และแอ

ตทริบิวตแบบหลายคา(multivalued attribute)ไดโดยตรง 

เราสามารถสรางตาราง employee ไดโดยตรง โดยไมตองสรางชนิดขอมูลของ 

emp ขึ้นมากอนก็ได 

create table employee 

(empno as integer, 

name as mystring, 

childname setof(mystring), 

training setof(mytraining)) 

โดยทัว่ไปแลว ลักษณะชนิดขอมูลเชิงซอนนี้ จะสนับสนุนชนิดขอมูลแบบคอลเลคชัน

(collection : คือขอมูลที่ไมมีลําดับ และสามารถมีขอมูลไดหลาย ๆ คาขอมูล) 

เชนอะเรย(array) และมัลติเซต(multiset) ตัวอยางเชน สมมุติวาเราเพ่ิมแอตทริ

บิวต telephone ใหกับรีเลชัน employee ซึ่งพนักงานแตละคนสามารถมี

โทรศัพทไดหลายหมายเลข เราจะเพิ่มแอตทริบิวต telephone ดังนี ้

telephone mystring[3] 

ซึ่งหมายถึงอะเรยของหมายเลขโทรศัพทของพนักงานแตละคนนั่นเอง ซึง่ถาเรา
ตองการทราบวาหมายเลขโทรศัพทหมายเลขที่หนึ่งคือหมายเลขอะไร ก็สามารถบอกได
ทันที เพราะมีการอางถึงขอมูลแบบอะเรย แตถาเรากําหนดขอมูลโทรศัพทนี้เปน 

setof(mystring) เราจะไมสามารถบอกไดเลยวาหมายเลขโทรศัพทใดเปนลําดับที่
เทาไร 

2. Inheritance 

การสืบทอดก็สามารถดําเนินการกับชนิดของขอมูลไดเชนกัน ตวัอยางเชน สมมุติวาเรา
ไดกําหนดชนิดขอมูลของบุคคลดังนี ้

create type person 

( name mystring, 



social-security integer) 

จากนั้นเราตองการเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน และคร ูซึ่งทั้งนักเรยีนและคร ูตางก็เปน
บุคคลดวยกันทั้งคู ดังนัน้เราสามารถใชคุณสมบัติการสืบทอดมากําหนดชนิดขอมูล
นักเรียน และครูไดดังนี ้

create type student 

( degree mystring, 

department mystring ) 

under person 

create type teacher 

( salary integer, 

department mystring ) 

under person 

ทั้งนักเรยีนและครตูางสืบทอดคุณสมบัติของ person คือ name และ social-

security กลาวไดวา student และ teacher เปน subtype ของ person 

และ person เปน supertype ของ student และ teacher 

สมมุติวา เราตองการเก็บขอมูลของผูชวยสอน(teacher assistant) ซึ่งเปนทั้ง

นักเรียนและครูในเวลาเดียวกัน และอาจจะอยูตางแผนกกัน แนวคิดนี้เรยีกวา 

multiple inherit ถาระบบสนับสนุน multiple inherit เราสามารถกําหนด

ชนิดขอมูล teaching assistant ไดดังนี ้

create type teachingassistant 

under student, teacher 

teachingassistant จะสืบทอดคุณสมบัติทั้งหมดของ student และ teacher 

จะพบวาแอตทริบิวต social-security name และ department ปรากฎอยู

ในทั้ง student และ teacher ซึ่งแอตทริบิวต social-security และ name 

ไดถูกสืบทอดมาจาก person เหมือนกัน ดังนัน้จึงไมเกิดความขัดแยงจากการสืบ



ทอดจาก student และ teacher แต แอตทริบิวต department อาจเกิดความ

ขัดแยงไดเนื่องจาก teaching assistant อาจจะเปนนักเรียนในแผนกหนึ่ง แต

อาจารยจะอยูอีกแผนกหนึ่ง ดังนัน้ในการหลีกเลียงความขัดแยงนี้ เราจะใชวิธกีาร
เปลี่ยนชื่อ ดังนี ้

create type teachingassistant 

under student with (department as student-department) , 

teacher with (department as teacher-department) 

3. Reference Type 

ภาษาเชิงวัตถุสนับสนุนการอางอิงออปเจ็ก โดยที่แอตทริบิวตหนึ่ง ๆ ของ ชนดิขอมูลสามารถที่จะอางอิง

ไปอีกออปเจ็กหนึ่งได ตัวอยางเชนการอางอิงไปที่รีเลชัน person ของแอตทริบิวต childname 
สามารถเขียนใหมไดดังนี้ 

childname setof(ref(person)) 

หมายถึงแอตทริบิวตเปนเซตของการอางอิงไปที่ออปเจ็ก person เราสามารถจัดการกับการอางอิงไป

ที่ทูเปลของรีเลชัน person โดยการใชคียหลักของรีเลชัน person มาเปนขอมูลใน childname 

เพื่อทําหนาที่ foreign key หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ใช tuple identifer ของแตละทูเปลเปน
ตัวอางอิงแทน 

 
 

ที่มา http://www.srisangworn.go.th/home/databaselearnx/ms2t2-12.htm 


