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บิ๊กดาต้าคอือะไร
• Big Data หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์และ
ตีความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล(Big 
Analytic)เหล่าน้ัน 

• ข้อ มูลปริมาณมากมายมหาศาลเหล่านี้มี รูปแบบที่
หลากหลายทั้งที่มีโครงสร้าง ง่ายต่อการจัดเก็บในรูปแบบ
ที่น าไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์และทั้งที่ไม่มีโครงสร้าง ซ่ึง
ยากต่อการจัดเกบ็และน าไปใช้ประโยชน์



ปัจจัยทีท่ าให้เกดิบิ๊กดาตา

• การประมวลผลทีม่คีวามสมบูรณ์มากขึน้

1) Moore’s Law

2) Mobile Computing

3) Social Networking

4) Cloud Computing



• การเกดิของ 3V’s

1) Volume

2) Velocity

3) Variety

• การผสมผสานของเทคโนโลยี

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิบิ๊กดาตา (ต่อ)



การเกดิขึน้ของข้อมูลจากแหล่ง/ช่องทางต่างๆ



ประเภทของบิ๊กดาตา



Big Analytics

• การวเิคราะห์ Big Data ด้วยเทคโนโลยทีี่พฒันาขึ้นมาใหม่ 
เพือ่ค้นหาแพทเทิร์นความสัมพนัธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ใน
ข้อมูลปริมาณมหาศาลน้ัน เช่น น าข้อมูลบนเฟซบุ๊กของ
องค์การมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าหรือบุคคลภายนอกมอง
องค์การอย่างไรทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ



ตัวอย่างผลการท านายการรอดชีวติของ
ผู้โดยสารบนเรือไททานิก



ผลการท านายการรอดชีวติของ
ผู้โดยสารบนเรือไททานิก



ตวัอย่างผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก



เทคโนโลยทีีพ่ฒันาส าหรับBig analytics
• ฮาร์ดแวร์ มีการพฒันานวตักรรมทีส่นับสนุนการประมวลผลบิก๊ดาตา
ขึน้มาหลายอย่าง เช่น 

• แรมทีม่ีความจุสูง (High-capacity RAM) 
• การประมวลผลแบบคู่ขนาน(Massively parallel processing --MPP) 
• มัลตโิพรเซสเซอร์สมมาตรทีม่ีขนาดใหญ่(Large symmetric 

multiprocessors --SMP) 
• สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบมัลตคิอร์ (Multi-core processor 

architectures) 



• ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การประมวลผลมีความรวดเร็วมาก
ขึน้ เช่น การประมวลผลแบบแบ่งส่วน (Partitioning) ไม่น า
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูลมารวมกนั (No aggregate tables) 
การบีบอัดข้อมูล(Compression) การจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบ
โรว์และแบบคอลมัน์(Row and Column storing) 

• เหตุผลที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแบบคอลัมน์เพราะมี
ข้อดีคือ มีการใช้แบนด์วิธการรับและการส่งข้อมูลที่ดีขึ้น 
หน่วยความจาแคชสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเดมิ การดงึข้อมูลจากหลายๆ ตารางรวดเร็ว

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาส าหรับBig analytics



HADOOP
• ซอฟตร์แวร์โอเพนซอร์สที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่เป็นที่
จัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ไม่มีโครงสร้างในลักษณะแบบ
กระจายกนัจัดเกบ็ และน ามาประมวลผลร่วมกนัได้

• องค์ประกอบหลักๆของ Hadoop จะประกอบด้วย Hadoop
Dustributed File System (HDFS) เป็นระบบงานที่ทาหน้าที่
เป็นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) และแม็บ รีดิวซ์(MapReduce) 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพฒันาโปรแกรมเพือ่ประมวลผลข้อมูล
ที่จัดเก็บ ทั้งนี้โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์ของฮาดูป จะใช้เคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ จ านวนมากต่อเป็นคลสัเตอร์เดยีวกนั 



SAP HANA 

• ส าหรับซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันาโดยบริษัทSAPใช้ในการ
ประมวลผลบ๊ิกดาตาทีรู้่จักกนัด ีคอื SAP HANA

• จุดเด่นของSAP HANA ใช้ฐานข้อมูลทีจ่ัดเกบ็ข้อมูล
ในหน่วยความจ าหลกั(In-Memory Database) หรือ
เรียกว่า Main Memory Database 
system(MMDB/IMDB)



ตัวอย่างการวเิคราะห์ยอดขายแต่ละเมอืงโดยSAP HANA



การประยุกต์ Big Analytics

• ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

• การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเร้ือรังน้ัน แพทย์ผู้รักษาต้องหมั่นตรวจสอบ
ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ โ ด ย อ่ า น จ า ก ข้ อ มู ล ก า ร ต ร ว จ EKG 
(Electrocardiogram) ที่พมิพ์ออกมาและหาข้อมูลที่มีความผิดปกติใน
กราฟที่พิมพ์ออกมาน้ัน ซ่ึงข้อมูลกราฟที่พิมพ์ออกมาหากมีการพิมพ์
อย่างต่อเน่ือง10ช่ัวโมง ความยาวของกระดาษกราฟที่พิมพ์ออกมาจะ
ยาวประมาณ 2 ไมล์ ซ่ึงข้อมูลที่ต้องการทราบก็คือข้อมูลกราฟที่
ผดิปกติเท่าน้ัน 



• นักวจิยัสามคนจากสถาบันการศึกษาMIT (Massachusetts 
Institute of Technology)คอื John Guttag นักวทิยาการ
คอมพวิเตอร์(comport scientist)และนักหัวใจวทิยา(cardiologist) 
Colln Stultz นักชีววทิยาจากสถาบันเดยีวกนั และZeeshan Syed
นักวทิยาการคอมพวิเตอร์จากมหาวทิยาลยัมิชิแกน

• ร่วมกนัพฒันาแบบจ าลองคอมพวิเตอร์เพือ่วเิคราะห์ข้อมูลEKGที่มี
ปริมาณมากมายดงักล่าว โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล(data 
mining)และการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร(machine learning)ในการ
วเิคราะห์กลัน่กรองข้อมูลทีไ่ม่ได้แสดงความผดิปกตหิรือข้อมูลทีไ่ม่
มีผลต่อการเกดิหัวใจวายออกไป 



• ด้านธุรกจิ
• ข้อมูลที่บริษทัFedEXต้องจัดการในแต่ละวนัมีปริมาณ2.2พนัล้านรายการ

(transaction) 
• ปัจจุบันบริษทัได้พฒันาระบบต้นแบบที่สามารถตดิตามการส่งพสัดุภัณฑ์

แบบเรียลไทม์ด้วยการสัมผสัหน้าจอคอมพวิเตอร์แทนการป้อนข้อมูล 
• อนาคตพฒันาระบบที่ชาญฉลาดกว่าน้ันโดยน าข้อมูลมาวเิคราะห์ให้ได้ว่า 

ขณะน้ันผู้รับพสัดุภัณฑ์ก าลงัอยู่ที่ไหน ที่บ้าน ที่ทางาน หรือสถานที่อืน่ๆ 
บริษทักจ็ะน าส่งพสัดุภัณฑ์ไปยงัสถานที่ที่ผู้รับอยู่ทั้งนีเ้พือ่ให้พสัดุภัณฑ์
ส่งถึงมอืผู้รับโดยเร็วที่สุด 

การประยุกต์Big Analytics



การแลกเปลีย่นเรียนรู้

• ซักถามประเดน็ ข้อสงสัย

• เสนอความคดิเห็น แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั




