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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของระบบฐานข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระการ
ทางานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาของระบบฐานข้อมูลที่เกิดปัญหาเดิมซ้าๆ กันเป็นประจา โดยวิเคราะห์จากข้อมูลล็อกไฟล์
ที่ ส่ ง มาจากเครื่ อ งแม่ ช่ า ยฐานข้ อ มู ล ที่ ต่ า งแพลทฟอร์ ม กั น โดยประกอบด้ ว ย Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 เป็ น ต้ น
กระบวนการทางานของระบบจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแพลทฟอร์ม เพื่อให้ทราบรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในล็อกไฟล์ และทาการ
แยกแยะข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่กาหนด นาไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลทีละรายการว่าเป็น
ข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้าใช่จะทาการค้นหาเปรียบเทียบกับข้อผิดพลาดที่บันทึกเป็นประวัติในฐานข้อมูล ถ้าพบข้อผิดพลาดที่ตรงกันจะทาการ
อ่านวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นสคริปต์ ส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายเพิ่อทาการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนจะส่งไปยังผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และทาการบันทึกแนวทางการแก้ปัญหาสาหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในครั้งถัดไป
ในการพั ฒ นาใช้ ภ าษา SQL เป็ น หลั ก โดยสร้ า ง Store Procedure และ Trigger เพื่ อ ให้ ก ารท างานเร็ ว ขึ้ น นอกจากนี้ ยั งพั ฒ นาเว็บ
แอปพลิเคชั่นสาหรับผู้ดูแลระบบในการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูล รวมถึงดูผลการทางานของเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบกราฟด้วย ผลการ
ทดสอบ ผู้ศึกษาได้จาลองระบบให้เสมือนระบบงานจริ ง และให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และเก็บผลการ
ประเมินด้วยแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีระดับความพีงพอใจอยู่ในระดับที่คะแนนเฉลี่ย 3.10
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
Abstract
The objective of this research is to develop a system for monitoring and analyzing database system. Data
administrator have to repeatedly look at report files from different server platforms such as Microsoft SQL Server,
Oracle, and IBM DB2. This program can reduce the workload of data administrator. The system process consists of
platform detection, data transformation and data analyzes. The system detects errors, and analyzes by using
historical data in a database. Then the system will notify the errors to database administrator. The system has been
developed by SQL language to create stored procedure, and trigger for performance. Also, the system has web
application for database administrator to monitor the server’s performance with graphs. We have already tested the
system by installing it in a virtual system and let a database administrator test its performance. After evaluation
process from the test, the satisfaction level result is 3.10.
Keywords: database system, database administrator, data analysis
บทนา
หน้าที่หนึ่งของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) คือจะต้องคอยตรวจตราและตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูล
ยังคงทางานได้ตามปกติ แต่ถ้าระบบฐานข้อมูลมีปัญหาเมื่อใดจะต้องรีบทาการแก้ไขอย่างทันที่ เพื่อให้ระบบโดยรวมทั้งระบบไม่หยุดชะงัก
ซึ่งถ้าผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลรับผิดชอบเพียงแค่ฐานข้อมูลเดียวคงไม่เกิดต้นทุนมากนัก แต่ถ้าผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลจะต้องดูแลระบบ
ฐานข้อมูลเป็นจานวนมากที่มีแพลทฟอร์มที่แตกต่างกันจะทาให้เกิดต้นทุนมากมาย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจให้บริการทางด้านไอทีธุรกิจหนึ่ง มี
IT-310

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6
The 6th Academic Science and Technology Conference 2018
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ลูกค้าที่ต้องคอยให้บริการมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลที่ต่างแพลทฟอร์มกัน มีทั้งที่เป็น Microsoft SQL
Server, Oracle, IBM DB2 เป็นต้น ซึ่งทุกวันเครื่องแม่ข่ายให้บริการฐานข้อมูล (Database Server) จะได้ส่งข้อมูลล็อกไฟล์ (Log file)
มายังอีเมล์ของผู้บริหารโครงการ (Project Manager) จากนั้นผู้บริหารโครงการจะทาการอ่านล็อกไฟล์เหล่านั้นและทาการวิเคราะห์ ถ้า
พบว่ามีข้อผิดพลาด (Error) เกิดขึ้น และทาการแก้ปัญหา โดยการมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งต้องใช้เวลา
และกาลังคนเป็นจานวนมากในการดาเนินงาน ถึงแม้ว่าข้อผิดพลาดนั้นจะเป็นข้อผิดพลาดเดิมๆ ที่พบเป็นประจา ทาให้ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลต้องเสียเวลาในแต่ละวันกับงานดังกล่าว
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของระบบฐานข้อมูล ขึ้น โดย
การประยุกต์เอาเทคโนโลยีทางด้าน Data Analytics เข้ามาช่วยตั้งแต่กระบวนการสารวจข้อมูล (Data Exploration) เพื่อแยกแยะรูปแบบ
ของข้อมูลที่ส่งมา กระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) และการตัดสินใจ (Decision Support System) โดยระบบ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 Backend System ระบบวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องแม่ข่ายให้อยู่ใน
รูปแบบที่ต้องการและบันทึกลงฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ระบบจะทาการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขจากข้อมูลประวัตทิ ี่
มีลักษณะข้อผิดพลาดเหมือนๆ กัน แต่ถ้าข้อผิดพลาดใดไม่พบในข้อมูลประวัติจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลให้รับทราบและทา
การก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ขเพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล ประวั ติ ต อไป ส่ ว นที่ 2 Frontend System ส าหรั บ ผู้ ดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล ในกรณี ที่
ข้อผิดพลาดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลทาการบันทึกวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทาเป็นเว็บ
แอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลยังสามารถตรวจสอบและดูผลการทางานของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ
ในรูปแบบกราฟ สามารถตั้งค่าการทางานระบบและเพิ่มวิธีการแก้ไขระบบได้ ข้อมูลการทางานเบื้ องหลังจะถูกถ่ายโอนเข้ามาในระบบ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของฐานข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส (Web Service) และวิเคราะห์ข้อมูลการทางานเบื้องหลังโดยใช้หลักการ
ทฤษฎีของ Data Analytics เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย Microsoft SQL Server 2015 และ Microsoft Visual Studio
2017 ระบบที่พัฒนานี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยระบบแบบอัตโนมัติ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมความต้องการ ศึกษาข้อมูลของโครงงานและเทคโนโลยี (Detailed and Technology Study)
ทาการรวบรวมความต้องการ ศึกษาข้อมูลของโครงงานและเทคโนโลยีที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์สอบถามขั้นตอนการดาเนินงานและความต้องการ
จากผู้บริหารโครงการและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิมที่ดาเนินงานอยู่
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลจากล็อกไฟล์ที่ส่งมาจากเครื่องแม่ข่าย โดยมีข้อมูลการทางานเบื้องหลังอยู่ใน
รูปแบบประวัติการทางานและข้อมูลการทางานของระบบงานเดิม เพื่อนามาวิเคราะห์กระบวนการทางานและออกแบบระบบงาน
1.3 เว็บเซอร์วิซ (Web Services) คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ XML ถูกนามาใช้เป็นภาษามาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของ Web Services ทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอพ-พลิเคชันที่ต่างกันเป็นไปโดยง่ายและยังสามารถใช้
ร่วมกับ Web Application โดยส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่ อสารซึ่ง Web
Services ในระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล ทาหน้าที่ดึงข้อมูลประวัติการทางานเบื้องหลังของฐานข้อมูล (Log File) จาก
เซิร์ฟเวอร์ภายนอก ไว้ให้ระบบมาเรียกใช้
1.4 MVC (Model-View-Controller) คือ สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (software architecture) ที่มีการแบ่ งแยกระบบออกเป็น 3
ส่วนหลักๆ ได้แก่ data model, user interface, and control logic
• โมเดล (Model) เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ทางานเกี่ยวกับฐานข้อมูล หรือข้อมูลดิบ ทาหน้าที่ในการจัดข้อมูลต่างๆ จาก
ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาด เพื่อนาไปคานวณหาสถิติจานวนการเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ ข้อมูลของผู้ใช้งานที่
ดึงมาจากฐานข้อมูลตอนเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
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• วิว (View) เป็นส่วนในการแสดงผลที่จะนาข้อมูลจาก โมเดล (Model) มาแสดงผลที่อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ ใน
รูปแบบของ User Interface
• คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นส่วนที่ตอบรับและโต้ตอบการทางานของผู้ใช้ (Client) โดยใช้ logic ต่างๆจาก อ็อบเจกต์
(Object) ในโมเดล (Model) และส่ งข้ อ มู ล ผลลั พ ธ์ นั้ น กลั บ ไปยั งส่ ว นแสดงผล (View) เช่ น เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ดู ร ายงานการเกิ ด
ข้อผิดพลาด คอลโทรลเลอร์ (Controller) ทาการดึงข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาดจากโมเดล (Model) แล้วส่งไปยังหน้าวิว
(View) ในส่วนของหน้ารายงาน กลับไปให้ผู้ใช้ เป็นต้น
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลที่มีใหญ่ เพื่อทาการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่อยู่ภายในข้อมูล โดยข้อมูลที่มีความแตกต่างทางด้านชนิดไฟล์ข้อมูล จึงมีการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และลดข้อมูลที่
มีความซ้าซ้อนลง (Duplicate Data) ก่อนนาข้อมูลเข้าขั้นตอน กระบวนการแปลงข้อมูล (Data Transformation) หรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล (Data Conversion) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบง่ายต่อการนาไปประมวลผลหรือวิเคราะห์ต่อไป
1.6 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) คือ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นกลุม่ ของข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน ในฐานข้อมูลหนึ่งๆ สามารถที่จะมีตารางตั้งแต่ 1 ตารางเป็นต้นไป และในแต่ ละตารางนั้นก็สามารถมีได้หลาย
คอลัมน์ (Column) หลายแถว (Row)
1.7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงนา
ทฤษฎีมาใช้ประยุกต์กับระบบช่วยการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติ โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือ อัตราความสาเร็จ
มาคานวณเพื่อเลือกวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดมาใช้งาน แต่ถ้าวิธีแรกไม่สาเร็จระบบช่วยการตัดสินใจจะเลือกวิธีถัดไปที่มีความถี่รองลงมา เป็นต้น
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
จากการรวบรวมความต้องการและศึกษาระบบที่ได้จากการสัมภาษณ์และศึกษาการทางานของระบบงานเดิม ได้นามาทาการ
วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบต่อไป โดยในการวิเคราะห์จะนาเสนอด้วย Use Case Diagram
เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของขอบเขตระบบ ฟังก์ชั่นการทางาน รวมถึงระบบภายนอกที่เกี่ยวข้อง Use Case Description เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดการทางานของแต่ละฟังก์ชั่น และ Entity Relationship Diagram เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในระบบ โดยใช้
สถาปั ต ยกรรมฐานข้ อ มู ลเชิ งสัม พั น ธ์ (Relational Database Architecture) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบของตาราง 2 มิ ติ ที่ จั ด เก็ บบน
Microsoft SQL Server ซึ่งการออกแบบการทางานของระบบเป็นในรูปแบบ MVC (Model-View-Controller) ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการ
ทางานแยกจากกัน

ภาพที่ 1 Use Case Diagram
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของ Use Case : Config System
Use Case Name :
Config System
Brief Descriptions :
ตั้งค่าการทางานของระบบ
Primary Actors :
Administrator
Preconditions :
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบคลิกเข้าสู่เมนู “Config System”
2. ระบบแสดงรายละเอียดการตั้งค่าการทางานระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การตั้งค่าเวลาการออกรายงาน
2.2 การตั้งค่าการดึงข้อมูลประวัติการทางานเบื้องหลังจากเซิร์ฟเวอร์
3. ถ้าผู้ดูแลทาการเลือกเมนูการตั้งค่าเวลาการออกรายงาน
3.1 ระบบไปยังหน้าการตั้งค่าเวลาการออกรายงาน
3.1.1 ระบบแสดงเวลาออกรายงาน
3.1.2 ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนเวลาออกรายงาน
3.1.2.1 ระบบเปลี่ยนเวลาออกรายงาน
4. ถ้าผู้ดูแลทาการเลือกเมนูการตั้งค่าการดึงข้อมูลประวัติการทางานเบื้องหลัง
4.1 ระบบไปยังหน้าการตั้งค่าการดึงข้อมูลประวัติการทางานเบื้องหลัง
4.1.1 ระบบแสดงฟิลด์ในการป้อนข้อมูล ดังนี้
4.1.1.1 ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
4.1.2 ผู้ดูแลทาการตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
4.1.2.1 ระบบเปลี่ยนการตั้งค่าการดึงข้อมูลประวัติการทางานเบื้องหลังจากเซิร์ฟเวอร์
ตารางที่ 2 รายละเอียดของ Use Case : Add Solution
Use Case Name :
Add Solution
Brief Descriptions :
เพิ่มข้อมูลวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากฐานข้อมูล
Primary Actors :
Administrator
Preconditions :
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบได้รับการแจ้งเตือนการเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
2. ผู้ดูแลระบบคลิกเข้าการแจ้งเตือนจากหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น
3. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา
4. ผู้ดูแลระบบคลิกเข้าเมนูการเพิ่มวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด
5. ระบบแสดงช่องสาหรับป้อนข้อมูลวิธีการแก้ไข โดยมีฟิลต์ต่างๆ ดังนี้
5.1 รหัสวิธีการแก้ไข
5.2 คาอธิบายวิธีการแก้ไข
6. ผู้ดูแลระบบคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล
7. ระบบเพิ่มข้อมูลวิธีการแก้ไขและบันทึกข้อมูลวิธีการแก้ไขไปยังฐานข้อมูล
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ตารางที่ 3 รายละเอียดของ Use Case : View Report Error
Use Case Name
View Report Error
Brief Descriptions
เรียกดูรายงานสถิติการเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์
Primary Actors
Administrator
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบกดเลือกเมนู “รายงาน”
2. ระบบแสดงข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาดในรูปแบบของกราฟ
3. ระบบแสดงรายละเอียดของกราฟ โดยบอกเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์การเกิดความผิดพลาดของฐานข้อมูล
จากเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทดูแลในช่วงวันและเวลาที่เกิดขึ้น
4. ผู้ดูแลระบบคลิกเลือกช่วงเวลาที่จะเรียกดูการเกิดข้อผิดพลาด
4.1 วัน
4.2 สัปดาห์
4.3 เดือน
4.4 ปี
4.5 ช่วงไตรมาส
5. ระบบแสดงข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาดในรูปแบบของกราฟ ตามเวลาที่ผู้ดูแลระบบช่วง
เวลาที่ผดู้ ูแลระบบได้ทาการเลือก

ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพ Entity Relationship Diagram
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หลังจากที่ทาการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ได้ทาการพัฒนาระบบโดย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. Backend System พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server ด้วยภาษา SQL มีการสร้าง Store Procedure และ Trigger

ภาพที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลในล็อกไฟล์

ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลข้อผิดพลาด (Error) ที่มีการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลแล้ว
จากภาพที่ 4 อธิบายตัวอย่างข้อมูลข้อผิดพลาด (Error) ที่วิเคราะห์และแยกแยะจาก Backend System โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ประวัติการทางาน (Log File) ทีน่ ามาจากเว็บเซอร์วิส

ภาพที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลการสารองข้อมูล (Backup) ที่มีการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลแล้ว
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จากภาพที่ 5 อธิบายตัวอย่างข้อมูลการสารองข้อมูล (Backup) ที่วิเคราะห์และแยกแยะจาก Backend System โดยวิเคราะห์
จากข้อมูลประวัติการทางาน (Log File) ทีน่ ามาจากเว็บเซอร์วิส

ภาพที่ 6 ตัวอย่างรายงานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แสดงการเกิดข้อผิดพลาด
จากภาพที่ 6 สามารถอธิบายรายงานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ที่ถูกสร้างจาก Backend System เพื่อแสดงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ
เกิดข้อผิดพลาดในช่วงเวลาที่แสดงรายงาน โดยประกอบไปด้วยตารางข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลของข้อผิดพลาด และข้อมูลของการ
สารองข้อมูล
2. Frontend System พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ด้วยภาษา C# โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น
สาหรับผู้แลระบบฐานข้อมูล และเว็บเซอร์วิสสาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Backend System

ภาพที่ 7 หน้าจอหลักของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล
จากภาพที่ 7 สามารถอธิบายหน้าจอหลักของระบบ แสดงการเกิดข้อผิดพลาดในรูปแบบของกราฟ โดยประกอบด้วย ชื่อของ
ข้อผิดพลาด วันที่เกิดข้อผิดพลาด จานวนการเกิดข้อผิดพลาด และแสดงข้อมูลสถานะของเซิร์ฟเวอร์และเซอร์วิส
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างรายงานแสดงข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาด
จากภาพที่ 8 สามารถอธิบายขั้นตอนการเรียกดูรายงานแสดงข้อมูล โดยระบุช่วงที่ที่ต้องการในรูปแบบปฏิทิน จากนั้นระบบทาการ
แสดงข้อมูลการเกิดข้อผิดพลาดตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อดูรายงานผ่านหน้าจอ ในรูปแบบกราฟลายเส้น เลือกปุ่ม Print เพื่อนา
ข้อมูลรายงานออกเป็นไฟล์ html

ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการเกิดข้อผิดพลาด
จากภาพที่ 9 สามารถอธิบายการแจ้งเตือนการเกิดข้อผิดพลาด โดยแสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใหม่ ที่ระบบยังไม่เคยพบเจอ เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบได้รับทราบการเกิดข้อผิดพลาดในระบบ เมื่อคลิกที่การแจ้งเตือน ระบบจะไปยังหน้าจอการแจ้งเตือนแสดงรายละเอียดการเกิด
ข้อผิดพลาด
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของระบบฐานข้อมูล และได้นาข้อมูลล็อกไฟล์เดิมมาทาการ
ทดสอบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์และจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่สามารถนาไปประมวลผลต่อได้ซึ่งระบบสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นแพลทฟอร์ม ของ Microsoft SQL Server, Oracle หรือ IBM DB2 ได้ และเรคคอร์ดที่เป็นข้อผิดพลาดระบบ
สามารถวิเคราะห์และเลือกชุดคาสั่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะส่งการแจ้งเตือนไปยั ง
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลได้ โดยในการทดสอบนี้ได้กระทาร่วมกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และได้ทาการประเมินประสิทธิภาพของระบบจาก
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลจานวน 5 คน โดยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.10
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ข้อที่
รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X
1
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
1.1
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลและสารสนเทศ
3.20
0.44
ปานกลาง
1.2
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ
2.40
0.54
น้อย
1.3
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
3.40
0.54
ปานกลาง
1.4
การป้องกันข้อมูลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3.20
0.44
ปานกลาง
2
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
2.1
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.00
0.70
ปานกลาง
2.2
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ
3.00
0.70
ปานกลาง
2.3
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ
3.40
0.89
ปานกลาง
2.4
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายและความ 2.80
0.83
ปานกลาง
เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้
3
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
3.1
การกาหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ระบบ
3.80
0.44
มาก
3.2
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ
3.20
0.44
ปานกลาง
3.3
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.80
0.83
ปานกลาง
รวม
3.10 0.62
ปานกลาง
สรุป
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของระบบฐานข้อมูล สามารถทาการวิเคราะห์รูปแบบของ
ข้อมูลล็อกไฟล์ได้ถูกต้องและสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและแนวทางในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดนั้นๆ ได้ถูกต้อง สามารถแสดงผลการ
ทางานของเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูลในรูปแบบกราฟได้ ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องได้ผ่านเว็บ
แอปพลิ เ คชั่ น ซึ่ งท าให้ ไ ด้รับความสะดวกในการท างานยิ่งขึ้ น และจากการทดสอบระบบผู้ดูแลระบบฐานข้อ มูลมี ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งจากผลคะแนนควรปรับปรุงด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ เนื่องจากได้
คะแนนประเมินต่าสุดที่ระดับคะแนน 2.40 เนื่องจากระบบได้มีการนาข้อมูลล็อคไฟล์ เข้ามาวิเคราะห์ในระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ทางานของระบบฐานข้อมูล ซึ่งแต่ไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ มีขนาดไม่เท่ากัน บางไฟล์มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็กปะปนกัน ถ้าเป็นไฟล์
ขนาดใหญ่ ทาให้ระบบมีการใช้เวลาในการประมวลผลเป็นเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประมวลผล
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