ประเภทของการเกิดความขัอของ (Failare)
1.ความหมายของการฟนสภาพ
การฟนสภาพ (recovery) คือ การที่ระบบจัดการฐานขอมูลจัดการกับขอมูลใหยอ นไปอยูในสภาพเดิมที่ถูกตอง
ในการจัดการฐานขอมูลการเกิดความขัดของหรือความเสียหายกับระบบไมวากรณีใด ๆ ที่อาจไปทําลายขอมูล
บางสวน หรือทําใหขอมูลนั้นไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือได ดังนัน้ จึงตองมีวิธีการเพื่อจะนําขอมูลที่ถูกทําลายไป
กลับคืนมาและอยูในสภาพที่ถูกตองนาเชื่อถือดังเดิม ซึ่งถือเปนหนาทีห่ นึ่งที่สําคัญของระบบจัดการฐานขอมูล
การฟนสภาพเปนการทําใหมั่นใจวาทรานแซกชันที่ถกู ยกเลิกหรือที่ทําผิดพลาดอันเกิดจากความขัดของตางๆ
เชน ความผิดพลาดของโปรแกรม ดิสกเสีย ระบบไฟฟาขัดของ เปนตน จะไมกอใหเกิดความเสียหายกับ
ฐานขอมูล หรือทรานแซกชันอื่นที่ทํางานรวมกัน
2.ประเภทของการเกิดความขัดของ
ความขัดของที่เกิดขึ้นกับระบบนั้นมีหลายประการ ประเภทของความขัดของจําแนก (type of failures) ได
เปน 3 ลักษณะ คือ ความขัดของของทรานแซกชัน ความขัดของของระบบ และความขัดของของสื่อขอมูล
2.1 ความขัดของของระบบ (system failures) เปนความขัดของที่จะเกิดผลกระทบตอทรานแซกชันทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดที่กําลังดําเนินการอยู ความผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ ทําใหระบบไมสามารถทํางาน
ตอไปได จําเปนตองปดระบบคอมพิวเตอรและเปดเครือ่ งใหมอีกครัง้ (restart) ซึ่งจะมีผลกับทุกทรานแซกชันที่
กําลังดําเนินอยู แตไมทําลายฐานขอมูลทีอ่ ยูในดิสก เรียกความขัดของลักษณะนี้วา ซอฟตแครช (Soft
crash) โดยขอมูลที่บันทึกในฐานขอมูลจะไมสูญหาย แตขอมูลที่อยูในหนวยความจําหลักซึ่งอยูร ะหวางการ
ทํางานและยังไมไดบันทึกจะสูญหายไปได
2.2 ความขัดของของทรานแซกชัน (transaction failures) ความขัดของลักษณะนี้จะมีผลกระทบเฉพาะทราน
แซกชันที่มีความขัดของเกิดขึ้นเทานั้น ความขัดของของทรานแซกชันมี 2 ลักษณะ คือ
1) ความขัดของที่สามารถปองกันไดโดยการตรวจสอบภายในโปรแกรม เชน ทรานแซกชันการโอนเงิน ถา
ยอดเงินโอนมีคามากกวายอดเงินทีม่ ีอยูในบัญชี เมื่อโปรแกรมตรวจพบจะแสดงขอความผิดพลาด อาทิ
“ยอดเงินไมเพียงพอ (insufficient fund)” ซึ่งลักษณะนี้ตองทําการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยปรับ
ขอมูลใหเปนคาเดิมเมื่อเริ่มตน หรือ ผูเ ขียนโปรแกรมกําหนดขอบเขตของทรานแซกชันไมถูกตอง ความขัดของ
ดังกลาวสามารถปองกันไดโดยผูเขียนโปรแกรมตองตรวจสอบความถูกตองภายในโปรแกรมใหครอบคลุมทุก
กรณีที่มีโอกาสจะละเมิดกฎควบคุมความถูกตอง และตองกําหนดขอบเขตของทรานแซกชันใหถูกตอง

2) ความขัดของที่ไมสามารถปองกันไดโดยการตรวจสอบภายในโปรแกรม เชน การลน (overflow) เกินพื้นที่
ในการทํางาน ซึง่ ทําใหมีเนื้อที่ไมเพียงพอตอการปฎิบัติการของทรานแซกชัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความผิดพลาด
แกทรานแซกชันได
2.3 ความขัดของของสื่อขอมูล (media failures) เปนความขัดของที่จะเกิดผลกระทบตอทรานแซกชันทัง้ หมด
หรือเกือบทั้งหมดที่กําลังดําเนินการอยู เชน หัวอานกระทบกับแผนดิสก หรือตัวควบคุมการทํางานของดิสก
(disk controller) พัง ความขัดของของสือ่ ขอมูลจะมีผลทําลายฐานขอมูล หรือบางสวนของฐานขอมูล และมี
ผลกระทบตอทรานแซกชันที่กําลังใชงานฐานขอมูลนั้นอยู เรียกความขัดของลักษณะนี้วาวา ฮารดแครช (hard
crash)
3.วิธีการฟนสภาพ
การแกปญ
 หาความขัดของตางๆ จะใช ไฟลประวัติ (log file) เขามาชวยในการฟนสภาพ ซึ่งเรียกวิธีนี้วา การ
ฟนสภาพแบบล็อกเบส (log-based recovery) มีหลักการ คือ การปฏิบัติการของทรานแซกชันเกี่ยวกับการ
บันทึก (write operation) จะตองบันทึก (write) ไวในไฟลประวัติเสมอ เพื่อบอกถึงสถานะของขอมูลและ
สถานะของทรานแซกชัน
3.1 รายละเอียดของไฟลประวัติ (logfile) จะประกอบดวยสิง่ ตาง ๆ ดังนี้
· ชื่อทรานแซกชัน (tranasaction name) คือ ชื่อของทรานแซกชันที่กระทําการบันทึก (write operation)
· ชื่อเดตาไอเท็ม (data item name) คือ ชื่อของรายการขอมูลที่ถกู บันทึก
· คาเกา (old value) คือ คาเกาของเดตาไอเท็มกอนการบันทึก
· คาใหม (new value) คือ คาใหมของเดตาไอเท็มหลังการบันทึก
3.2 วิธีการฟนสภาพ เนื่องจากการฟนสภาพแบบล็อกเบส จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑการบันทึก (writeahead protocal) โดยเรคอรดประวัตจิ ะตองบันทึก (write) ลงไฟลประวัติกอนเสมอ จึงจะยอมใหมีการ
บันทึกขอมูลจากที่พกั ขอมูลชั่วคราว (buffer) ลงฐานขอมูลได ดวยกฎเกณฑนี้ทําใหเราสามารถทีจ่ ะยกเลิก
หรือทําซ้ําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูลไดโดยใชคาเกาหรือคาใหมทเี่ ก็บไวไฟลประวัติ (log
file) การฟนสภาพมี 3 วิธี ดังนี้ คือ การยกเลิก การทําซ้ํา และจุดตรวจสอบ ซึง่ ความขัดของบางกรณีอาจใช
เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจจะใชทั้ง 2 วิธี หรือใชทั้ง 3 วิธีรวมกันได

1) การยกเลิก (UNDO) คือ การยกเลิกสิ่งที่ทํามาแลวสําหรับทรานแซกชันที่กําลังทํางานอยูแลวเกิดความ
ขัดของขึ้นระหวางการดําเนินงานกอนที่จะคอมมิต (COMMIT) ลักษณะนี้จะยกเลิกการกระทําที่ไดทํามาแลว
ทั้งหมด
2) การทําซ้ํา (REDO) คือ การทําซ้ําสําหรับทรานแซกชันที่ทาํ งานเสร็จสมบูรณแลว (COMMIT) แลว แตยังไม
มีการเคลื่อนยายขอมูลจากที่พกั ขอมูลชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลักลงสูฐ านขอมูลจริงก็เกิดปญหา
ขัดของเสียกอน ซึ่งเสมือนวาทรานแซกชันยังไมทํางาน ดังนั้นจึงตองกระทําซ้ําทรานแซกชันนั้น
3) จุดตรวจสอบ (CHECKPOINT) คือ เวลา ณ ขณะใดขณะหนึ่งทีร่ ะบบปฏิบัติการ (OS) และระบบจัดการ
ฐานขอมูล (DBMS) ใชทําการเคลือ่ นยายขอมูลจากที่พักขอมูลชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลักลง
ฐานขอมูลในดิสก โดยจุดตรวจสอบจะถูกบันทึกในไฟลประวัติ (log file) เปนระยะๆ เพื่อประโยชนในการฟน
สภาพ การทําจุดตรวจสอบบอยหรือถี่ ๆ ยอมทําใหการฟนสภาพเร็วขึ้นแตอาจจะลดประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบเพราะตองติดตอกับสวนรับเขา/สงออก (I/O) บอย ๆ ดังนั้นชวงเวลาของการทําจุดตรวจสอบวาจะ
เลือกใหถี่แคไหนขึ้นกับลักษณะและปริมาณของทรานแซกชัน เชน ถาเปนทรานแซกชันขนาดใหญ ๆ ก็ไมควร
ใหถี่นักเพราะตองเสียเวลาเคลื่อนยายขอมูล การกําหนดจุดตรวจสอบวาควรจะบอยครัง้ นั้นอาจมีผลเสียคือถา
จุดตรวจสอบถี่ (checkpoint time หรือ Tc) จะทําใหการฟน สภาพเร็วขึ้น เพราะสามารถยกเลิก (UNDO)
ทําซ้ํา (REDO) ทรานแซกชันทีเ่ กิดขอขัดของไดในชวงเวลาของจุดตรวจสอบนั้น โดยไมตองฟนสภาพ ณ
จุดเริม่ ตนของทรานแซกชัน แตอาจทําใหเกิดปญหาคอขวดขึ้น (bottle neck) ขึ้นได คือ อาจใชเวลาในการ
เคลื่อนยายขอมูลจากหนวยความจําหลักลงฐานขอมูลในดิสกมากกวาปกติ แตถาจุดตรวจสอบหาง
(checkpoint time หรือ Tc) อาจทําใหเปลืองเนื้อที่ในหนวยความจําหลักเพราะตองใชที่พักขอมูลชั่วคราว
(buffer) ขนาดใหญในการเก็บขอมูลจํานวนมากที่ยังไมไดเคลื่อนยายลงฐานขอมูลในดิสก
การฟนสภาพไมวาจะเกิดจากความขัดของประการใดๆ จะใชไฟลประวัติ (log file) เขามาชวยในการนําขอมูล
กลับคืนมาใหอยูในสภาวะที่ถูกตอง
ที่มา http://sot.swu.ac.th/Portals/156/sot/CP342/lesson11/ms1t1.htm

