
หนวยที ่8 : การเขาถึงแฟมแบบดัชนี 163 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

แฟมแบบดัชนี คือ การจัดเก็บขอมูลเรียงตามตัวบงชี้ เพื่อใหการเขาถึงครั้งตอไปทํ าไดงาย การสราง
แฟมแบบดัชนีตองกํ าหนดตัวบงชี้อยางนอย 1 เขตขอมูล เชน รหัสสมาชิก หรือรหัสนักเรียน เปนตน
เมื่อตองการเขาถึงเขตขอมูลที่ตองการ สามารถสืบคนไดงาย และรวดเร็ว สวนการสืบคนตามเขตขอมูล
อื่นยังสามารถเขาถึงไดตามหลักการเขาถึงแบบตามลํ าดับ
การเขาถึงแฟมแบงได  3 แบบ
1.  แบบตามลํ าดับ(Sequential access mode) เปนแบบที่ทํ าใหโปรแกรมสามารถเขาถึงขอมูล

เหมือนแฟมนั้นถูกจัดการแบบตามลํ าดับ ทํ าใหแฟมที่ถูกจัดแบบดัชนี สามารถเขาไปในแตระเบียน
ไดเหมือนแบบลํ าดับ

2.  แบบสุม(Random access mode) ทํ าใหผูใชเขาถึงแฟมแบบสุม โดยเขาถึงขอมูลในระเบียนที่
ตองการไดทันที  โดยไมตองเริ่มจากระเบียนแรกไปถึงระเบียนที่ตองการ ซึ่งชามากตามปริมาณของ
ขอมูลในแฟม

3.  แบบยืดหยุน(Dynamic access mode) สามารถรวมจุดเดนของการเขาถึงทั้งสองวิธีขางตนไว
ดวยกัน เพราะเขาถึงตั้งแตระเบียนแรกถึงสุดทายทีละระเบียนได หรือเขาไปถึงขอมูลที่ตองการ

ค ําสั่งที่สามารถใชไดแยกตามแบบการเขาถึงแฟม(File access mode)
Open mode

File access mode Statement     Input    Output      I-O
Sequential Read x x

Write x
Rewrite x
Start x x
Delete x

Random Read x x
Write x x
Rewrite x
Start
Delete x

Dynamic Read x x
Write x x
Rewrite x
Start x x
Delete x

ค ําสั่งที่มักใชกับแฟมแบบดัชนี
1.  READ คือ คํ าสั่งอานระเบียนจากแฟมขอมูลทีละระเบียน
2.  WRITE คือ คํ าสั่งเขียนระเบียนลงไปในแฟม
3.  REWRITE คือ คํ าสั่งเขียนทับระเบียนเดิม แตแฟมตองถูกเปดแบบ I-O
4.  START คือ คํ าสั่งคนหาระเบียนที่ตองการ  และใชคํ าสั่ง READ อานขอมูลที่คนพบ
5.  DELETE คือ คํ าสั่งลบระเบียนออกจากแฟมขอมูล

สรุปทายบท
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1.  แฟมขอมูลแบบดัชนี(Indexed file) คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
2.  การเปดแฟมขอมูลแบบดัชนีมีกี่แบบ อะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
3.  การเขาถึงแฟมมีกี่แบบ อะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
4.  คํ าสั่ง READ คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5.  คํ าสั่ง WRITE คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
6.  คํ าสั่ง REWRITE คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
7.  คํ าสั่ง START คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
8.  คํ าสั่ง DELETE คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
9.  จงเขียนโปรแกรมเฉพาะสวนของ File control เพื่อกํ าหนดการเขาถึงแฟมแบบดัชนี
                                                                                                                         
                                                                                                                         

แบบฝกหัดทายบท
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10.  จงเขียนตารางแสดงความสัมพันธของการกํ าหนดการเขาถึง(File access mode) การเปด
แฟม(Open mode) และการใชคํ าสั่ง(Statement)

                                                                                                                         
                                                                                                                         
11.  จงเขียนโปรแกรมสรางแฟมแบบดัชนี เก็บขอมูลคะแนนของนักเรียน 4 ระเบียน

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ขอมูลระเบียนแรก 4801001 MR.SUTAT  NAPA            78
ขอมูลระเบียนที่สอง 4801002 MS.MANIT  KHOKA           48
ขอมูลระเบียนที่สาม 4801003 MR.LAMPANG  BANGKOK       45
ขอมูลระเบียนที่สี่ 4801004 MR.POY  PUTTAN            51

                                                                                                                         
                                                                                                                         
12.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟมคะแนน มาแสดงผลทางจอภาพ

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ใหแสดงลํ าดับที่ดานหนาแตละระเบียน และแสดงชื่อผูเขียนโปรแกรมตอทายระเบียนสุดทาย

                                                                                                                         
                                                                                                                         
13.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟมคะแนน มาแสดงผลทางจอภาพ

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ใหแสดงลํ าดับที่ดานหนาแตละระเบียน และเลือกเฉพาะนักเรียนที่คะแนน นอยกวา 50

                                                                                                                         
                                                                                                                         
14.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัสนักเรียนจากแปนพิมพ ไปคนหาในแฟมคะแนน

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ถาพบในแฟมคะแนน ใหแสดงชื่อ และคะแนนทางจอภาพ แลวกลับไปรอรับรหัสใหม
ถาไมพบใหแสดงคํ าวา Not found ทางจอภาพ แลวกลับไปรอรับรหัสใหม เพื่อคนหาอีกครั้ง
ถารหัสที่รับจากแปนพิมพเปน 0 ใหเลิกการทํ างาน
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15.  จงเขียนโปรแกรมเพิ่มขอมูลในแฟมคะแนน เพียง 1 ระเบียน แลวเลิกการทํ างาน
ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ใหกํ าหนดขอมูลที่เขียนลงแฟม มาจากการกํ าหนดคาคงที่ในโปรแกรม

                                                                                                                         
                                                                                                                         
16.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัสนักเรียนจากแปนพิมพ ไปคนหาในแฟมคะแนน เพื่อลบขอมูลนักเรียน

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ถาพบในแฟมคะแนน ใหลบขอมูลออกจากแฟม  แลวกลับไปรอรับรหัสที่ตองการลบคนตอไป
ถาไมพบใหแสดงคํ าวา Not found ทางจอภาพ แลวกลับไปรอรับรหัสใหม เพื่อคนหาอีกครั้ง
ถารหัสที่รับจากแปนพิมพเปน 0 ใหเลิกการทํ างาน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
17.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัสนักเรียนจากแปนพิมพ ไปคนหาในแฟมคะแนน เพื่อแกไขขอมูล

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ถาพบในแฟมคะแนน ใหแสดงชื่อ และคะแนนเดิม แลวรอรับชื่อ และคะแนนใหม อีกครั้ง
   หลังจากรับขอมูลคะแนนใหม ใหนํ าไปเขียนทับขอมูลเดิม แลวกลับไปรอรับรหัสคนตอไป
ถาไมพบใหแสดงคํ าวา Not found ทางจอภาพ แลวกลับไปรอรับรหัสใหม เพื่อคนหาอีกครั้ง
ถารหัสที่รับจากแปนพิมพเปน 0 ใหเลิกการทํ างาน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
18.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัสนักเรียนจากแปนพิมพ ไปคนหาในแฟมคะแนน เพื่อแกไขขอมูล

ใหแฟมคะแนนมี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสนักเรียน 9(7) ชื่อ X(20) คะแนน 999
ถาพบในแฟมคะแนน ใหแสดงชื่อ และคะแนนเดิม แลวรอรับชื่อ และคะแนนใหม อีกครั้ง
   หลังจากรับขอมูลคะแนนใหม ใหนํ าไปเขียนทับขอมูลเดิม แลวกลับไปรอรับรหัสคนตอไป
ถาไมพบใหแสดงคํ าวา BYE ทางจอภาพ แลวเลิกการทํ างาน
ถาแกไขขอมูลครบ 5 คนแลว ใหเลิกการทํ างาน
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