
การกูขอมูลจากความขัดของท่ีเกิดจากระบบคอมพิวเตอร 

ความขัดของของระบบมผีลกระทบโดยตรงตอขอมูล และคาตัวแปรตาง ๆ ในหนวยความจําหลัก (main 

memory) โดยทั่วไปขอมลูตาง ๆ ที่ถูกอานหรือเขียน (read/write) จะไมกระทําบนฐานขอมลูโดยตรง แตจะ

อานหรือเขียนขอมลูไปพักในที่พักขอมลูชั่วคราว (buffer) ซึ่งเปนสวนหนึง่ของหนวยความจําหลัก ซึ่งจะชวย

ลดการติดตอกับสวนรับเขา/สงออก (input/output) ทําใหการทํางานเร็วข้ึน เมื่อเนื้อที่ของที่พกัขอมลู

ชั่วคราวเต็มหรือมีงานอื่นๆ ที่ตองการใชเนื้อทีส่วนนี้ ขอมูลในที่พักขอมลูชั่วคราวก็จะถูกเคลื่อนยายไปเกบ็ไวใน

หนวยความจําสํารอง คือ ฐานขอมูลในดสิก การเกิดความขดัของจะทําใหขอมลูที่อยูในทีพ่ักขอมลูรบัเขา/

สงออก (I/O buffer) สูญหาย แตจะไมมผีลกระทบกับขอมลูในหนวยความจําสํารอง คือขอมูลในฐานขอมลูจะ

ไมสูญหายไป แตขอมูลอาจไมถูกตองสมบูรณ เนือ่งจากระหวางที่ทรานแชกชันทํางานอยูนั้น อาจมีขอมลู

บางสวนถูกบันทึกในฐานขอมูลแลว แตบางสวนยังคงอยูในทีพ่ักขอมูลชั่วคราวและเมื่อเกิดความขัดของขึ้นกจ็ะ

ทําใหขอมลูที่อยูในทีพ่ักขอมลูชั่วคราวเกิดการสูยหายขึ้น ทําใหขอมูลในฐานขอมูลอาจไมถูกตองได วิธีการฟน

สภาพที่เกิดจากความขัดของของระบบคอมพิวเตอร อาจใช ยกเลกิ (UNDO) ทําซ้ํา (REDO) และ จุด

ตรวจสอบ (CHECKPOINT) ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

1.ตัวอยางความขัดของของระบบ 

พิจารณาตัวอยาง การโอนเงินจากบัญชี ก. ไปบญัชี ข. สมมติ บัญชี ก. มียอดเงิน 1,000 บาท บัญชี ข. มี

ยอดเงิน 800 บาท และตองการโอนเงิน 300 บาท จากบัญชี ก. ไปยังบัญชี ข. 

ขั้นตอนการทํางานเปนดงันี ้

1. อานยอดเงินบญัชี ก. จากฐานขอมลูในดิสกไปเกบ็ไวในทีพ่ักขอมูลชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลกั 

2. คํานวณยอดเงินบัญชี ก. โดยหักเงินโอน 300 บาท ดังนั้นยอดเงินในบญัชี ก. ใหม คือ 700 บาท ซึ่งทําใหคา

ของขอมูลในที่พักขอมลูชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลักเปลี่ยนแปลงไป 

3. อานยอดเงินจากบัญชี ข. จากฐานขอมูลในดิสก มาเกบ็ไวในที่พักขอมลูชั่วคราวในหนวยความจําหลกั 

4. คํานวณยอดเงินบัญชี ข. ไดยอดเงินใหม คือ 1100 บาท ซึ่งจะเกบ็ไวในที่พักขอมลูชั่วคราวในหนวยความจํา

หลัก 

5. เมื่อที่พกัขอมูลชั่วคราวเต็ม จะมีการเคลื่อนยายขอมลูจากที่พักขอมลูชั่วคราวไปเกบ็ในฐานขอมลูในดิสก ถา

ยอดเงินบญัชี ก. ถูกบันทึกลงฐานขอมูลในดสิกกอน แตยอดเงินบญัชี ข. ยังไมถูกบันทึกลงฐานขอมูลในดิสก

และเกิดปญหาขัดของระหวางนี้กจ็ะทําใหขอมลูในที่พกัขอมลูชั่วคราวสูญหายไป และทําใหยอดเงินบัญชี ข. ใน

ฐานขอมูลในดิสกไมถูกตอง 



2.ขั้นตอนการฟนสภาพ 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา แมวาทรานแซกชันจะทํางานจนเสร็จสิ้นถึงคอมมิต (COMMIT) กอนเกิดปญหา

ขัดของแลวก็ตาม แตคายอดเงินของบัญชี ข. ยังอยูในที่พักขอมูลชั่วคราวเปน 1100 บาท ยังมทิันไดเก็บบันทึก

ลงฐานขอมลูจรงิเลย คือคาในฐานขอมูลยังเปน 800 บาท ซึง่ไมถูกตองเพราะคายอดเงินในบัญชี ก. ของ

ฐานขอมูลเปลี่ยนแปลงเปนคาใหมแลว แตคายอดเงินในบัญชี ข. ยังคงเปนคาเดิม ทําใหเราตองทําการฟน

สภาพ แตมีคําถามที่เกิดข้ึนคือเราตองทําการฟนสภาพยอนหลงัถึงเมื่อไร ซึ่งโดยทั่วไปแลวเราไมมโีอกาสทราบ

ไดเลยวาเมื่อระบบเกิดขอขัดของขึ้น แลวขอมูลสวนไหนทีเ่ขยีนลงฐานขอมลูไปบาง ดังนั้นโดยหลกัการแลวเพื่อ

ความมั่นใจวาขอมูลในฐานขอมลูถูกตองทั้งหมด จงึตองทําซ้าํ (REDO) ขอมูลตั้งแตตนของไฟลประวัติ (log 

file) ซึ่งกรณีนี้เปนวิธีที่ไมมีประสิทธิภาพ เพราะจะตองทําซ้าํใหมตั้งแตตน ดังนั้นจงึมีจุดตรวจสอบ (CHECK 

POINT) ข้ึนเพื่อใหทราบวาจะทําการฟนสภาพ (recover) ยอนหลงัถึงจุดไหนนั่นเอง ซึ่งประโยชนของจุด

ตรวจสอบ คือทําใหการฟนสภาพทําไดเร็วขึ้น 

 

Tc คือ จุดตรวจสอบครั้งสุดทาย ณ เวลา Tc 

Tf คือ ความขัดของของระบบ ณ เวลา Tf 

ภาพที่ 11.1 แสดงลักษณะของทรานแซกชัน 

จากภาพที่ 11.1 นั้น ลักษณะของทรานแซกชันตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจัดได 5 ลักษณะ เมื่อกําหนดระบบเกิดความ

ขัดของ ณ เวลา Tf และจุดตรวจสอบครั้งสุดทาย กระทําขึ้น ณ เวลา Tc 



 

จะเห็นไดวา เมื่อเกิดความขัดของขึ้น ณ เวลา Tf ใดๆนั้น 

· ทรานแซกชัน T1 เทานั้น ซึ่งเสรจ็สิ้นสมบรูณและปลอดภัย เพราะคอมมิต (COMMIT) แลวกอนจุดตรวจสอบ

ครั้งสุดทาย ณ เวลา Tc และขอมลูไดถูกเกบ็ไวในฐานขอมูลจริงแลว 

· ทรานแซกชัน T3,T5 ยังไมไดคอมมิตจึงตองยกเลิก (UNDO) การทํางานทัง้หมด 

· ทรานแซกชัน T2,T4 คอมมิตแลว ถึงแมวาทรานแซกชัน T2 และ T4 จะเสรจ็สิ้นสมบูรณแลว แตยังไมทันที่ท

รานแซกชันทํางานเสร็จสิ้นกอนจุดตรวจสอบเพื่อเคลื่อนยายขอมูลไปสูฐานขอมลูจริง กเ็กิดปญหาขัดของ

เสียกอน ดังนั้นจึงตองทําซ้ํา (REDO) ทรานแซกชันน้ันใหมอกีครั้ง 

ระบบจัดการฐานขอมลูจะมสีวนจัดการการฟนสภาพ (Recovery Manager; RM) เปนตัวจัดการการฟนสภาพ

ทั้งหมด โดยเริม่ตนพิจารณาวาทรานแซกชันใดตองยกเลิก (UNDO) หรอื ทําซ้ํา (REDO) ซึ่งจะอาศัยขอมูลจาก

ไฟลประวัติ (log file) ดังขั้นตอนตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 เริม่ตนดวยการสรางลสิตของทรานแซกชัน 2 กลุม คือ 

· ลิสตทรานแซกชันของกลุมที่ตองยกเลิก ( UNDO-LIST ) 

· ลิสตทรานแซกชันของกลุมที่ตองทําซ้ํา ( REDO-LIST) 

ณ จุดตรวจสอบครัง้สุดทาย ณ เวลาที่ Tc พิจารณาวามีทรานแซกชันใดทํางานผานจุดตรวจสอบนั้น ใหนําท

รานแซกชันทั้งหมดไปอยูในกลุม UNDO-LIST ในข้ันตอนนี้จะได UNDO-LIST ประกอบดวยทรานแซกชัน T2 

และ T3 และในเบื้องตนกําหนดให REDO-LIST เปนลสิตวาง 

ขั้นที่ 2 พิจารณาขอมูลในไฟลประวัติ (log file) โดยเริ่มตรวจสอบหลังจากจุดตรวจสอบครั้งสุดทาย ณ เวลา 

Tc 

· ถาพบทรานแซกชันใดเริ่มตนทํางาน (start) ใหเพิ่มทรานแซกชันน้ันเขาไปใน UNDO-LIST 



(ในที่นี้จะได UNDO-LIST ประกอบดวยทรานแซกชัน T2,T3,T4 และ T5) 

· ถาพบทรานแซกชันใดคอมมิต (COMMIT) ใหยาย ทรานแซกชันนั้นจาก UNDO-LIST ไปยัง REDO-LIST 

(ในที่นี้ REDO-LIST ประกอบดวยทรานแซกชัน T2 และ T4 และ UNDO-LIST ประกอบดวยทรานแซกชัน T3 

และ T5 

โดยสรปุจะไดลิสตทรานแซกชันทั้ง 2 กลุมมาดําเนินการ UNDO หรือ REDO ตอไป โดยสวนจัดการการฟน

สภาพจะพจิารณาขอมลูในไฟลประวัติ กรณีที่ยกเลิก (UNDO) ก็จะดึงขอมลูเดมิ (old value) กอนการ

เปลี่ยนแปลงกลับมา และเริ่มทํางานตามทรานแซกชันนั้นอกีครั้ง สําหรบักรณีทําซ้ํา (REDO) ก็จะไปดงึขอมลู

หลงัการเปลี่ยนแปลง (new value) มาแทนที่ จนกระทัง่ทรานแซกชันนั้นสมบูรณ 

มีขอสังเกตคือทรานแซกชัน T2 จะทําซ้ํา (REDO) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลงัจุดตรวจสอบ ณ เวลา 

Tc เทานั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทรานแซกชันกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc ไดถูกบันทึกใน

ฐานขอมูลจรงิแลว และในทํานองเดียวกันทรานแซกชัน T3 ก็จะยกเลกิ (UNDO) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc เทานั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลงัจากจุดตรวจสอบ ณ 

เวลา Tc กระทําอยูในที่พกัขอมลูชั่วคราว (buffer) เทานั้นยงัไมไดบันทึกลงฐานขอมูลจรงิ สวนการ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc ไดถูกเก็บไวในฐานขอมูลแลว ดังนั้นจงึจําเปนตองยกเลิกการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc เพื่อใหขอมลูในฐานขอมลูกลับสูสภาพเดิม 

 

ที่มา http://sot.swu.ac.th/Portals/156/sot/CP342/lesson11/ms1t2.htm 

 


