วิว(View)
การควบคุมความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลสามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลใหม่ ทีทําให้ผูใ้ ช้ เห็นเพียงโครงสร้างบ้างส่ วนของ
ฐานข้อมูลเท่านัน ทีเป็ นการป้ องกันไม่ให้ผูใ้ ช้ได้เห็นข้อมูลทังหมดของฐานข้อมูล เราเรี ยกตารางข้อมูลประเภทนีว่า “ตาราง
เสมือน” หรื อ “วิว” บางครังการออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพก็ตอ้ งกําหนดตารางเป็ นลักษณะวิว เพือเป็ นการป้ องกัน
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมการใช้งานในระบบฐานข้อมูล เพราะหากสร้างเป็ นตารางข้อมูลจริ งอาจจะเกิด
ความซําซ้อนของข้อมูลมากซึ งยากต่อการควบคุมการใช้งาน

1.โครงสร้ างของวิว
วิว(VIEW)หรื อตารางเสมือนเป็ นตารางข้อมูลทีมีรายละเอียดหรื อได้รายละเอียดมาจากตารางหลัก วิว(view) ถูกสร้างขึนจาก
ฐานข้อมูล โดยตารางทีสร้างขึนนีจะสอดคล้องกับการใช้งานของผูใ้ ช้และยังเป็ นการป้ องกันข้อมูลทีแท้จริ งภายในฐานข้อมูล
วิว(view) ถูกสร้างขึนจากฐานข้อมูล โดยวิวทีสร้างขึนนีจะสอดคล้องกับการใช้งานของผูใ้ ช้และยังเป็ นการป้ องกันข้อมูลที
แท้จริ งภายในฐานข้อมูล วิว(view) ถูกสร้างขึนจากฐานข้อมูล โดยตารางทีสร้างขึนนีจะสอดคล้องกับการใช้งานของผูใ้ ช้และ
ยังเป็ นการป้ องกันข้อมูลทีแท้จริ งภายในฐานข้อมูล ตารางเหล่านีจะทํางานเช่นเดียวกับตารางธรรมดา แต่ไม่มีขอ้ มูลเป็ นของ
ตนเอง วิวใช้เป็ นเครื องมือในการควบคุมไม่ให้ผูใ้ ช้เข้าไปดูขอ้ มูลทังหมดของตารางได้ วิวเป็ นกลไกรักษาความปลอดภัยใน
การปกปิ ดส่ วนต่าง ๆ ของตารางทีเป็ นความลับหรื อเกินความจําเป็ นสําหรับผูใ้ ช้ เช่น ถ้าต้องการให้พนักงานขายดูตารางข้อมูล
พนักงานขายได้ แต่ไม่ตอ้ งการให้เห็นค่าคอมมิชชันของแต่ละคน ก็ควรสร้างวิวของตารางพนักงานขายทีไม่มีคอลัมน์ค่า
คอมมิชชันไว้ให้พนักงานขายได้เรี ยกดู
ดังนันในการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลทีแตกต่างจากตารางข้อมูลทีออกแบบไปแล้ว ก็
อาจทําได้โดยการสร้างเป็ นวิว

2.การทํางานของวิว
เมือมีการเรี ยกใช้วิว ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทําหน้าทีโดยเริ มค้นหาข้อกําหนดของวิวในคําสัง SQL ทีเก็บไว้ในฐานข้อมูล
แล้วแปลคําสังของวิวเพือไปนําข้อมูลมาจากตารางข้อมูลจริ ง ทําให้วิวรักษาความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล (integrity) ไว้
ได้
สําหรับวิวแบบง่ายๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลอาจสร้างแต่ละแถวของวิวขึนมาจากตารางข้อมูลจริ งเลย ส่ วนวิวทีซับซ้อนนัน
ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเก็บแถวของวิวไว้ในตารางชัวคราว แล้วจึงแสดงผลจากตารางชัวคราว และเลิกใช้ตารางชัวคราวนัน
เมือหมดความต้องการใช้งานอีกต่อไป คือเมือสิ นสุ ดคําสังของ SQL อย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลจะจัดการกับ
วิวอย่างไร ผลทีได้ทีผูใ้ ช้ได้รับก็ไม่แตกต่างกัน นันคือ วิวสามารถอ้างอิงได้จากคําสัง SQL เสมือนหนึงว่าอ้างอิงไปยัง
ตารางข้อมูลจริ งเลย

3. การสร้ างวิว
การสร้างวิวได้จากการ query ในคําสัง SQL ทําให้เห็นข้อมูลในแถวและคอลัมน์ตามต้องการ การสร้างวิวอาจสร้างมาจาก

ตารางข้อมูลเดียวหรื อมากกว่าหนึงตารางได้ ภาษา SQL จะมีการสร้างวิวโดยใช้คาํ สัง CREATE VIEWซึ งมีรูปแบบทัวไป
ดังนี
CREATE VIEW <view name>
|column1 , column2 ….>)]
AS <SELECT statement>;
CREATE VIEW เป็ นคําสังทีต้องมีทุกครังทีต้องการสร้างวิว
view name ชือวิวทีต้องการสร้าง
column 1 ชือของคอลัมน์ทีต้องการตังชือในวิวทีสร้างขึน
AS <SELECT statement > เป็ นไปตามเงือนไขในการเรี ยกค้น
ถ้าต้องการสร้างวิวชือ SALESOWN จากตารางพนักงานขาย( SALESTAB) โดยให้มีคอลัมน์ SALENO SALENAME และ
ADDRESS จะใช้คาํ สังสร้างวิวดังนี
CREATE VIEW SALESOWN
AS SELECT SALENO,SALENAME,ADDRESS
FROM SALESTAB;
ตาราง SALESTAB
SALENO

SALENAME

ADDRESS

SALECOM

1001

Chaiwat

Bangkok

0.12

1002

Mitree

Puket

0.13

1004

Benjawan

Bangkok

0.11

1007

Kanjana

Chiangmai

0.15

1003

Ternjai

Nonthaburi

0.10

วิว SALESOWN
SALENO

SALENAME

ADDRESS

1001

Chaiwat

Bangkok

1002

Mitree

Puket

1004

Benjawan

Bangkok

1007

Kanjana

Chiangmai

1003

Ternjai

Nonthaburi

ตารางที 12. 1 แสดงวิว SALESOWN
ผลของคําสังจะได้ตาราง SALESOWN ทีไม่มีคอลัมน์ SALECOM อยูด่ งั ตารางที 12.1
ถ้าต้องการสร้างวิวชือ BANGKOKSTAFF จากตาราง SALESTAB โดยให้มีคอลัมน์ ADDRESS ทีเป็ น “Bangkok” จะใช้
คําสังดังนี
CREATE VIEW BANGKOKSTAFF
AS SELECT *
FROM SALESTAB
WHERE ADDRESS = ‘Bangkok’;
ตาราง SALESTAB
SALENO

SALENAME

ADDRESS

SALECOM

1001

Chaiwat

Bangkok

0.12

1002

Mitree

Puket

0.13

1004

Benjawan

Bangkok

0.11

1007

Kanjana

Chiangmai

0.15

1003

Ternjai

Nonthaburi

0.10

วิว BANGKOKSTAFF
SALENO

SALENAME

ADDRESS

SALECOM

1001

Chaiwat

Bangkok

0.12

1004

Benjawan

Bangkok

0.11

ตารางที 12.2 แสดงวิว BANGKOKSTAFF
ผลจากคําสังนีจะทําให้ได้วิวทีชือ BANGKOKSTAFF ดังตารางที 12.2 ซึ งเป็ นวิวทีสามารถใช้ได้เหมือนตารางอืน ๆ คือ
สามารถสอบถามข้อมูล แก้ไขปรับปรุ ง นําไปใส่ ลบออกจากและรวมกับตารางอืน ๆ ได้
ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลจากวิว BANGKOKSTAFF
SELECT * FROM BANGKOKSTAFF;
ผลของคําสังนีจะแสดงทุกคอลัมน์ในวิว BANGKOKSTAFF
วิวทีสร้างขึนนีจะถูกเปลียนแปลงโดยอัตโนมัติไปตามตารางข้อมูลทีสร้างวิว เช่น วิว BANGKOKSTAFF ถูกสร้างมาจาก
ตารางพนักงานขาย (SALESTAB) ถ้าตารางพนักงานขาย (SALESTAB) มีการปรับปรุ ง โดยการเพิมพนักงานขายทีอยูใ่ น
Bangkok เข้าไปอีกคนหนึงในตารางพนักงานขาย( SALESTAB) พนักงานขายผูน้ ีก็จะปรากฎอยูใ่ นวิว BANGKOKSTAFF
เองโดยอัตโนมัติ
การสร้างวิวให้เกิดประสิ ทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและให้เกิดความเร็ วในการสอบถามข้อมูลควรกําหนด
ขอบเขตโครงสร้างข้อมูลทีต้องการ เพือจัดทําเป็ นโครงสร้างของวิว โดยกําหนดเฉพาะชือคอลัมน์ไม่ตอ้ งกําหนดชนิ ดข้อมูล
เพราะจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในตารางข้อมูลทีเลือกแล้ว นอกจากการกําหนดขอบเขตแล้วในการสร้างวิวจะระบุเฉพาะชือ
คอลัมน์ของวิวทีต้องการเท่านัน

4. การลบโครงสร้ างของวิว
เมือต้องการลบโครงสร้างของวิวทีถูกนิยามขึน สามารถทําได้ดว้ ยคําสัง DROP TABLE แล้วตามด้วยตารางทีต้องการลบ
รู ปแบบทัวไปมีดงั นี
DROP VIEW < view name>;
DROP VIEW เป็ นคําสังทีต้องมีทุกครังทีต้องการลบวิว
view name ชือวิวทีต้องการลบ

ถ้าต้องการลบโครงสร้างตารางเสมือนชือ BANGKOKSTAFF
DROP VIEW BANGKOKSTAFF;
ผลของคําสังนีจะทําให้วิว BANGKOKSTAFF ถูกลบไป

5 คุณสมบัตขิ องวิว
วิวมีคุณสมบัติดงั นี
-วิวเกิดจากส่ วนย่อยของข้อมูลจากตารางข้อมูลจริ งได้มากกว่าหนึงตาราง
-ค่าทีปรากฎบนวิวเป็ นค่าจริ งในตารางข้อมูล
-สามารถปรับปรุ งข้อมูลในวิวได้ ถ้าได้รับการอนุญาตจากระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การเพิมแถวในวิว(INSERT) การ
ปรับปรุ งคอลัมน์ในวิว(UPDATE) การลบข้อมูลในวิว(DELETE)
-สามารถกําหนดสิ ทธิการใช้งานให้ผูใ้ ช้งานได้ว่าจะให้ใช้วิวหรื อไม่ให้ใช้ เช่นเดียวกับตารางข้อมูล โดยไม่ตอ้ งยุง่ เกียวกับ
ตารางข้อมูลจริ ง
-สามารถกําหนดเงือนไขการเรี ยกใช้ลงในวิวอย่างถาวร เพือให้ง่ายต่อผูใ้ ช้
-วิวช่วยให้ทาํ งานง่ายขึน เพราะทําให้สามารถสอบถามข้อมูลทีต้องการได้ง่ายขึน
ตัวอย่าง เมือสร้างวิวขึนมา ดังนี
CREATE VIEW view-emp
SELECT EMPNO,ENAME,JOB,MGR,SAL
FROM demp
WHERE DEPTNO=10;
จากวิว view-emp สามารถใช้คาํ สัง SQL เพือสอบถามข้อมูลอย่างง่ายๆ ดังนี
SELECT ENAME,JOB
FROM view-emp
WHERE HIREDATE= ‘21-AMR-89”;
หากไม่สร้างวิว ก็จะต้องใช้คาํ สัง SQL ทียุง่ ยากกว่า เพือเรี ยกข้อมูลดังนี

SELECT ENAME,JOB
FROM demp
WHERE DEPTNO=10 AND HIREDATE= ‘21-AMR-89”;
วิวไม่ได้ช่วยเรื องความเร็ ว บางครังการใช้วิวก็มีปัญหาในเรื องความเร็ ว
ตัวอย่างทีเมือสร้างวิวขึนมา ดังนี
CREATE VIEW vsummary (DEPTNO,MINSAL,MAXSAL,AVGSAL)
SELECT DEPTNO,MIN(SAL), MAX(SAL),AVG(SAL)
FROM demp
GROUP BY DEPTNO;
และเรี ยกข้อมูลจากวิวด้วยคําสังต่อไปนี
SELECT DEPTNO,MINSAL
FROM vsummary WHERE DEPTNO = 20 ;
ผลก็คือเครื องจะทํางานได้ผลช้ากว่าคําสังทีเรี ยกข้อมูลจากตารางข้อมูลโดยตรง ต่อไปนี
SELECT DEPTNO,MIN(SAL) FROM demp
GROUP BY DEPTNO HAVING DEPTNO = 20;
หลีกเลียงการสร้างวิวจากวิวหรื อ join วิว เพราะจะทําให้ยงุ่ ยากซับซ้อนต่อการจัดการข้อมูล

6.ข้ อดีของวิว
วิวเป็ นข้อมูลทีถูกคัดลอกออกมาจากฐานข้อมูลเพือเป็ นการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบการจัดการฐานข้อมูล วิว
มีความสําคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในการจัดการฐานข้อมูล ข้อดีของวิวในระบบจัดการฐานข้อมูลได้แก่
6.1 วิวช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมุมมองของของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ผูใ้ ช้สามารถมี
มุมมองต่างกันในข้อมูลทีแตกต่างกันได้โดยการจัดรู ปแบบของโครงสร้างข้อมูลของวิวนีจะทําให้ได้ขอ้ มูลทังแถวและคอลัมน์
ตามทีผูใ้ ช้งานต้องการเท่านัน
6.2 วิวช่วยรักษาความปลอดภัยในการปรับปรุ งข้อมูลทังการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูล ด้วยคําสัง INSERT , DELETE และ
UPDATE โดยปรับปรุ งข้อมูลเฉพาะบ้างส่ วนของฐานข้อมูลผ่านวิว

6.3 วิวช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยจํากัดผูใ้ ช้ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจริ งและยังช่วยไม่ให้กระทบต่อต่อฐานข้อมูล
6.4 วิวช่วยให้ง่ายต่อการสอบถามข้อมูล เพราะวิวสามารถเรี ยกข้อมูลจากหลายๆ ตารางและแสดงผลเสมือนตารางเดียว โดย
เปลียนการสอบถามจากตารางข้อมูลจริ งหลายตารางมายังตารางเสมือนตารางเดียว
6.5 วิวมีความง่ายทางโครงสร้าง เพราะวิวจะให้โครงสร้างข้อมูลตามทีผูใ้ ช้งานต้องการ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงเรื องความซับซ้อน
ของข้อมูล
6.6 วิวไม่มีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงโครงสร้างตาราง วิวสามารถควบคุมความคงเส้นคงวา (consistent) ในการใช้งาน
แม้ว่าจะมีความจําเป็ นต้องปรับเปลียนตารางข้อมูลจริ งอย่างใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นชือตาราง ชือคอลัมน์ หรื อ แม้แต่จะแบ่งแยก
ตารางข้อมูลออกเป็ นหลายตารางก็ตาม
6.7 วิวช่วยให้มีความถูกต้องของข้อมูล เพราะข้อมูลถูกเรี ยกใช้ผ่านวิว ไม่ได้ผ่านข้อมูลจริ ง ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับกฎควบคุมความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูลทีกําหนดไว้หรื อไม่

7.ข้ อด้อยของวิว
ข้อด้อยบางประการในการใช้วิวคือ
7.1 ข้อจํากัดในด้านประสิ ทธิภาพ เพราะการเรี ยกใช้ขอ้ มูลผ่านวิวทีมีความซับซ้อนมาก จะทําให้มีการเรี ยกคําสังสอบถาม
ข้อมูลหลายคําสัง ดังนันแม้ว่าจะเรี ยกข้อมูลผ่านวิวทีง่ายๆ แต่ถา้ วิวสร้างมาจากตารางข้อมูลทีเชือมกันอย่างซับซ้อน ก็จะต้อง
กินเวลาในการทํางานนาน
7.2 ข้อจํากัดในการปรับปรุ งข้อมูล เมือผูใ้ ช้ตอ้ งการปรับปรุ งข้อมูลบางแถวจากวิว ระบบจัดการฐานข้อมูลจะแปลความ
ต้องการไปยังแถวทีต้องการปรับปรุ งในตารางข้อมูลจริ ง ซึ งจะกระทําได้กบั วิวแบบง่ายๆ แต่สาํ หรับวิวทีซับซ้อนก็จะจํากัดให้
อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว

ทีมา
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