การกูขอมูลจากความขัดของที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร
ความขัดของของระบบมีผลกระทบโดยตรงตอขอมูล และคาตัวแปรตาง ๆ ในหนวยความจําหลัก (main
memory) โดยทั่วไปขอมูลตาง ๆ ที่ถูกอานหรือเขียน (read/write) จะไมกระทําบนฐานขอมูลโดยตรง แตจะ
อานหรือเขียนขอมูลไปพักในที่พักขอมูลชั่วคราว (buffer) ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของหนวยความจําหลัก ซึ่งจะชวย
ลดการติดตอกับสวนรับเขา/สงออก (input/output) ทําใหการทํางานเร็วขึ้น เมื่อเนื้อที่ของที่พกั ขอมูล
ชั่วคราวเต็มหรือมีงานอื่นๆ ที่ตองการใชเนื้อทีส่ วนนี้ ขอมูลในที่พักขอมูลชั่วคราวก็จะถูกเคลื่อนยายไปเก็บไวใน
หนวยความจําสํารอง คือ ฐานขอมูลในดิสก การเกิดความขัดของจะทําใหขอมูลที่อยูในทีพ่ ักขอมูลรับเขา/
สงออก (I/O buffer) สูญหาย แตจะไมมผี ลกระทบกับขอมูลในหนวยความจําสํารอง คือขอมูลในฐานขอมูลจะ
ไมสูญหายไป แตขอมูลอาจไมถูกตองสมบูรณ เนือ่ งจากระหวางที่ทรานแชกชันทํางานอยูนั้น อาจมีขอมูล
บางสวนถูกบันทึกในฐานขอมูลแลว แตบางสวนยังคงอยูในทีพ่ ักขอมูลชั่วคราวและเมื่อเกิดความขัดของขึ้นก็จะ
ทําใหขอมูลที่อยูในทีพ่ ักขอมูลชั่วคราวเกิดการสูยหายขึ้น ทําใหขอมูลในฐานขอมูลอาจไมถูกตองได วิธีการฟน
สภาพที่เกิดจากความขัดของของระบบคอมพิวเตอร อาจใช ยกเลิก (UNDO) ทําซ้ํา (REDO) และ จุด
ตรวจสอบ (CHECKPOINT) ซึ่งจะไดกลาวตอไป
1.ตัวอยางความขัดของของระบบ
พิจารณาตัวอยาง การโอนเงินจากบัญชี ก. ไปบัญชี ข. สมมติ บัญชี ก. มียอดเงิน 1,000 บาท บัญชี ข. มี
ยอดเงิน 800 บาท และตองการโอนเงิน 300 บาท จากบัญชี ก. ไปยังบัญชี ข.
ขั้นตอนการทํางานเปนดังนี้
1. อานยอดเงินบัญชี ก. จากฐานขอมูลในดิสกไปเก็บไวในทีพ่ ักขอมูลชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลัก
2. คํานวณยอดเงินบัญชี ก. โดยหักเงินโอน 300 บาท ดังนั้นยอดเงินในบัญชี ก. ใหม คือ 700 บาท ซึ่งทําใหคา
ของขอมูลในที่พักขอมูลชั่วคราว (buffer) ในหนวยความจําหลักเปลี่ยนแปลงไป
3. อานยอดเงินจากบัญชี ข. จากฐานขอมูลในดิสก มาเก็บไวในที่พักขอมูลชั่วคราวในหนวยความจําหลัก
4. คํานวณยอดเงินบัญชี ข. ไดยอดเงินใหม คือ 1100 บาท ซึ่งจะเก็บไวในที่พักขอมูลชั่วคราวในหนวยความจํา
หลัก
5. เมื่อที่พกั ขอมูลชั่วคราวเต็ม จะมีการเคลื่อนยายขอมูลจากที่พักขอมูลชั่วคราวไปเก็บในฐานขอมูลในดิสก ถา
ยอดเงินบัญชี ก. ถูกบันทึกลงฐานขอมูลในดิสกกอ น แตยอดเงินบัญชี ข. ยังไมถูกบันทึกลงฐานขอมูลในดิสก
และเกิดปญหาขัดของระหวางนี้กจ็ ะทําใหขอมูลในที่พกั ขอมูลชั่วคราวสูญหายไป และทําใหยอดเงินบัญชี ข. ใน
ฐานขอมูลในดิสกไมถูกตอง

2.ขั้นตอนการฟนสภาพ
จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา แมวาทรานแซกชันจะทํางานจนเสร็จสิ้นถึงคอมมิต (COMMIT) กอนเกิดปญหา
ขัดของแลวก็ตาม แตคายอดเงินของบัญชี ข. ยังอยูในที่พักขอมูลชั่วคราวเปน 1100 บาท ยังมิทันไดเก็บบันทึก
ลงฐานขอมูลจริงเลย คือคาในฐานขอมูลยังเปน 800 บาท ซึง่ ไมถูกตองเพราะคายอดเงินในบัญชี ก. ของ
ฐานขอมูลเปลี่ยนแปลงเปนคาใหมแลว แตคายอดเงินในบัญชี ข. ยังคงเปนคาเดิม ทําใหเราตองทําการฟน
สภาพ แตมีคําถามที่เกิดขึ้นคือเราตองทําการฟนสภาพยอนหลังถึงเมื่อไร ซึ่งโดยทั่วไปแลวเราไมมโี อกาสทราบ
ไดเลยวาเมื่อระบบเกิดขอขัดของขึ้น แลวขอมูลสวนไหนทีเ่ ขียนลงฐานขอมูลไปบาง ดังนั้นโดยหลักการแลวเพื่อ
ความมั่นใจวาขอมูลในฐานขอมูลถูกตองทั้งหมด จึงตองทําซ้าํ (REDO) ขอมูลตั้งแตตนของไฟลประวัติ (log
file) ซึ่งกรณีนี้เปนวิธีที่ไมมีประสิทธิภาพ เพราะจะตองทําซ้าํ ใหมตั้งแตตน ดังนั้นจึงมีจุดตรวจสอบ (CHECK
POINT) ขึ้นเพื่อใหทราบวาจะทําการฟนสภาพ (recover) ยอนหลังถึงจุดไหนนั่นเอง 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 ซึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณและปลอดภัย เพราะคอมมิต (COMMIT) แลวกอนจุดตรวจสอบ
ครั้งสุดทาย ณ เวลา Tc และขอมูลไดถูกเก็บไวในฐานขอมูลจริงแลว
· ทรานแซกชัน T3,T5 ยังไมไดคอมมิตจึงตองยกเลิก (UNDO) การทํางานทัง้ หมด
· ทรานแซกชัน T2,T4 คอมมิตแลว ถึงแมวาทรานแซกชัน T2 และ T4 จะเสร็จสิ้นสมบูรณแลว แตยังไมทันที่ท
รานแซกชันทํางานเสร็จสิ้นกอนจุดตรวจสอบเพื่อเคลื่อนยายขอมูลไปสูฐานขอมูลจริง ก็เกิดปญหาขัดของ
เสียกอน ดังนั้นจึงตองทําซ้ํา (REDO) ทรานแซกชันนั้นใหมอกี ครั้ง
ระบบจัดการฐานขอมูลจะมีสวนจัดการการฟนสภาพ (Recovery Manager; RM) เปนตัวจัดการการฟนสภาพ
ทั้งหมด โดยเริม่ ตนพิจารณาวาทรานแซกชันใดตองยกเลิก (UNDO) หรือ ทําซ้ํา (REDO) ซึ่งจะอาศัยขอมูลจาก
ไฟลประวัติ (log file) ดังขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นที่ 1 เริม่ ตนดวยการสรางลิสตของทรานแซกชัน 2 กลุม คือ
· ลิสตทรานแซกชันของกลุม ที่ตองยกเลิก ( UNDO-LIST )
· ลิสตทรานแซกชันของกลุม ที่ตองทําซ้ํา ( REDO-LIST)
ณ จุดตรวจสอบครัง้ สุดทาย ณ เวลาที่ Tc พิจารณาวามีทรานแซกชันใดทํางานผานจุดตรวจสอบนั้น ใหนําท
รานแซกชันทั้งหมดไปอยูในกลุม UNDO-LIST ในขั้นตอนนี้จะได UNDO-LIST ประกอบดวยทรานแซกชัน T2
และ T3 และในเบื้องตนกําหนดให REDO-LIST เปนลิสตวาง
ขั้นที่ 2 พิจารณาขอมูลในไฟลประวัติ (log file) โดยเริ่มตรวจสอบหลังจากจุดตรวจสอบครั้งสุดทาย ณ เวลา
Tc
· ถาพบทรานแซกชันใดเริ่มตนทํางาน (start) ใหเพิ่มทรานแซกชันนั้นเขาไปใน 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
โดยสรุปจะไดลิสตทรานแซกชันทั้ง 2 กลุมมาดําเนินการ UNDO หรือ REDO ตอไป โดยสวนจัดการการฟน
สภาพจะพิจารณาขอมูลในไฟลประวัติ กรณีที่ยกเลิก (UNDO) ก็จะดึงขอมูลเดิม (old value) กอนการ
เปลี่ยนแปลงกลับมา และเริ่มทํางานตามทรานแซกชันนั้นอีกครั้ง สําหรับกรณีทําซ้ํา (REDO) ก็จะไปดึงขอมูล
หลังการเปลี่ยนแปลง (new value) มาแทนที่ จนกระทัง่ ทรานแซกชันนั้นสมบูรณ
มีขอสังเกตคือทรานแซกชัน T2 จะทําซ้ํา (REDO) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจุดตรวจสอบ ณ เวลา
Tc เทานั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทรานแซกชันกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc ไดถูกบันทึกใน
ฐานขอมูลจริงแลว และในทํานองเดียวกันทรานแซกชัน T3 ก็จะยกเลิก (UNDO) เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc เทานั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากจุดตรวจสอบ ณ
เวลา Tc กระทําอยูในที่พกั ขอมูลชั่วคราว (buffer) เทานั้นยังไมไดบันทึกลงฐานขอมูลจริง สวนการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc ไดถูกเก็บไวในฐานขอมูลแลว ดังนั้นจึงจําเปนตองยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกอนจุดตรวจสอบ ณ เวลา Tc เพื่อใหขอมูลในฐานขอมูลกลับสูสภาพเดิม
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