
บทที ่4 
การออกแบบฐานขอมูลและจอภาพ 

 
ถึงแมวาการวิเคราะหและออกแบบระบบดังรายละเอียดในบทที่ 3 จะทําใหผูออกแบบระบบ

ทราบวาขอมูลที่ผูใชงานตองการใหมีการบันทึกไวในระบบมีอะไรบาง แตรายละเอียดเหลานี้จะตองถูก
นําไปออกแบบฐานขอมูลอีกคร้ัง เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดตามที่ผูใชงานตองการ ซึ่งการเก็บ
ขอมูลในระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือขายและแจงเตือนผานเอสเอ็มเอส สําหรับ บริษัท เอเน็ต
จํากัด สาขาโคราช ไดใชภาษาพีเอชพีในการจัดการกับฐานขอมูล โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเปน
มายเอสคิวเอล (MySQL) ท่ีประกอบดวยตารางที่ไดจากโปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรม CACTI 6 
ตารางและตารางที่ผูศึกษาไดทําการพัฒนาเพิ่มเติมอีก 3 ตาราง โดยใชช่ือฐานขอมูลช่ือ CACTI สวนการ
จัดการขอมูลของที่มีลักษณะเปนขอมูลที่มีความตอเนื่องตามชวงเวลานั้นโปรแกรม CACTI ไดใช 
RRDtool ทําการจัดการขอมูลซึ่งผูพัฒนาไดใชการจัดการตามรูปแบบของโปรแกรม CACTI มาตรฐาน
ท้ังหมด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการพัฒนาระบบ จึงขอไมอธิบายในสวนของการ
ออกแบบฐานขอมูล แตจะแสดงตัวอยางการใชงาน RRDtool ในสวนการใชงานโปรแกรม 

 
4.1 การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 

โดยในสวนรายละเอียดดานลางนี้จะเปนรายละเอียดของตารางในฐานขอมูลที่ช่ือวา CACTI 
ซ่ึงผูศึกษาไดทําการนําขอมูลจากระบบมาตรฐานของโปรแกรมมาเรียกใชงาน เพ่ือนําเขามาใชในสวน
ของการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ 4.1 

ตาราง 4.1 ตารางในฐานขอมูลช่ือวา CACTI โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรม CACTI 
ลําดับที่ ช่ือตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

1 Host ตารางหลัก ตารางขอมูลอุปกรณระบบเครือขาย 
2 Graph_template ตารางหลัก ตารางขอมูลชนิดกราฟ 
3 Graph_local ตารางอางอิง ตารางขอมูลกราฟท่ีสัมพันธกับขอมูลอุปกรณ

เครือขาย 
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ตาราง 4.1 ตารางในฐานขอมลูช่ือวา CACTI โปรแกรมมาตรฐานของโปรแกรม CACTI (ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

4 Graph_templates_graph ตารางอางอิง ตารางขอมูลรายละเอียดกราฟ 
5 User_auth ตารางหลัก ตารางขอมูลผูใชงานผานเวบ็ไซต 
6 User_auth_perms ตารางอางอิง ตารางขอมูลสิทธิของผูใชงานผานเว็บไซต 
7 Poller_item ตารางอางอิง ตารางขอมูลสถานะอุปกรณเครือขาย 

 
ตาราง 4.2 ตารางเพิ่มเติมในฐานขอมูลช่ือวา CACTI สําหรับจัดการเร่ืองกระบวนการสงเอสเอ็มเอส 

และกระบวนการบันทึกเวลาระบบขัดของ 
ลําดับที่ ช่ือตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

8 Sms_user ตารางหลัก ตารางขอมูลผูใชงานระบบSMS 
9 Sms_permit ตารางอางอิง ตารางขอมูลผูใชงานระบบSMSที่สัมพันธกับ

อุปกรณเครือขาย 
10 Down_time ตารางอางอิง ตารางขอมูลเวลาขัดของของอุปกรณเครือขาย 

โดยมีรายละเอียดของตารางทั้ง 10 ตารางมีดังนี ้
1) ตาราง Host คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลคาตางๆ ของอุปกรณระบบเครือขายเพ่ือนําขอมูล

รายละเอียดเหลานี้ นําไปใชในการเชื่อมตอกับอุปกรณเครือขายในโปรแกรม โดยมีรายละเอียดของ
ตารางดังแสดงในตาราง 4.3 

ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดของตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย 
ช่ือตาราง : Host 
คําอธิบายตาราง : ตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย 
คียหลัก : Id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Id Mediumint 6 หมายเลขคาลําดับประจําตําแหนง
ของอุปกรณระบบเครือขาย 

1 
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ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดของตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Host_template_id Mediumint 6 ชนิดกลุมของอุปกรณ 2 
Description Varchar 50 ส ว น อ ธิ บ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง

อุปกรณเครือขาย 
Host test (winXP) 

Hostname Varchar 20 ช่ืออางอิงถึงอุปกรณเครือขาย 192.168.15.10 
Snmp_community Varchar 10 คารหัสการเชื่อมตอกับอุปกรณ

เครือขาย 
public 

Snmp_version Tinyint 1 คาversion ของSNMP ของ
อุปกรณเครือขาย 

2 

Snmp_username Varchar 50 คาusernameในสวนของSNMP
หากวาอุปกรณมีการกําหนด 

snmpUser 

Snmp_password Varchar 50 คาPasswordในสวนของSNMP
หากวาอุปกรณมีการกําหนด 

snmpPass 

Snmp_port Mediumint 6 ค า ระบุหมาย เลข  Port การ
เชื่อมตอกับ SNMP 

161 

Snmp_timeout Mediumint 6 คาหนวยเวลาเปนวินาทีในการ
รอเวลาการเชื่อมตอกับอุปกรณ
เครือขาย 
 

500 
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ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดของตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Disabled Char 2 ค า ร ะบุ สถ านะก าร ใช ง าน
อุปกรณเครือขายเพ่ือใหโปแก
รมทําการบันทึกขอมูล 

On : หมายถึง 
อุปกรณ น้ีจะทํา
ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล
สถานะอุปกรณ
เครือขาย 
Null : หมายถึง 
อุปกรณนี้ จะไม
ทํ า ก า ร บั น ทึ ก
ข อ มู ล ส ถ า น ะ
อุปกรณ 

Monitor 
 

Char 2 ค า ท่ี เ พ่ิ มขึ้ น จ ากโปรแกรม
มาตรฐาน เพื่ อ ระบุสถ านะ
อุปกรณเครือขายการตรวจสอบ
ในสวนของเมนูMonitor 

On : หมายถึง 
อุปกรณ น้ีจะทํา
การมอนิเตอร 
Null : หมายถึง 
อุปกรณนี้ จะไม
ทําการมอนิเตอร 

Monitor_text Char 50 ค า ท่ี เ พ่ิ มขึ้ น จ ากโปรแกรม
มาตรฐานเพื่อแสดงขอความ
เมื่ออุปกรณเครือขายเกิดการ
ขัดของที่จะแสดงในสวนเมนู
Monitor 

Router Korat 
203.148.249.1 
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ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดของตารางตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

SmsAlert Char 2 คาท่ีเพ่ิมขึ้นจากโปรแกรม
มาตรฐานเพื่อระบุสถานะ
อุ ป ก ร ณ เ ค รื อ ข า ย
กํ าหนดการรับขอความ
SMS 

On : หมายถึงอุปกรณ
นี้ จ ะ ทํ า ก า ร ส ง
ขอความ SMS 
Null : หมายถึง
อุปกรณน้ีจะไมทําการ
สงขอความ SMS 

Downtimes Char 2 คาท่ีเพ่ิมขึ้นจากโปรแกรม
มาตรฐานเพื่อระบุสถานะ
อุ ป ก ร ณ เ ค รื อ ข า ย
กําหนดการบันทึกเวลาที่
ขัดของ 

On : หมายถึงอุปกรณ
นี้ จ ะทํ า ก า รบั นทึ ก
เวลาท่ีอุปกรณขัดของ 
Null : หมายถึง
อุปกรณน้ีจะไมทําการ
บันทึกเวลาที่อุปกรณ
ขัดของ 

Status Tinyint 1 ค า แ ส ด ง ส ถ า น ะ ก า ร
เ ชื่ อ ม ต อ กั บ อุ ป ก ร ณ
เครือขาย 

1. หมายถึงอุปกรณไม
สามารถเชื่อมตอได 
2. หมายถึงอุปกรณ
เครือขายอยูในสถานะ
Recover 
3. หมายถึง อุปกรณ
เครือขายเชื่อมตอได
ปกติ 

Status_fail_date Datetime 8 คาเวลาเริ่มตนที่ อุปกรณ
เครือขายหยุดทํางาน 

2008-07-19 11:30:08 
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ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดของตารางตารางขอมูลกลุมอุปกรณเครือขาย (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Status_recdate Datetime 8 คาเวลาที่อุปกรณเครือขายเร่ิม
กลับสูการทํางานสภาวะปกติ 

2008-07-1 
15:40:18 

Status_last_error Varchar 255 คาแสดงสถานะการเกิดปญหา
ลาสุด 

Host did not 
respond to SNMP 

 
2) ตาราง Graph_template คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลชนิดกราฟเพื่อนําไปใชในการอางอิงตาราง 

Graph_template_graph  โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.4 
ตาราง 4.4 แสดงรายละเอยีดของตารางขอมูลชนิดของกราฟ 

ช่ือตาราง : Graph template 
คําอธิบายตาราง : ตารางขอมูลชนิดของกราฟ 
คียหลัก : Id 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Id Mediumint 6 ค าตัว เลขของลํ าดับ
ชนิดกราฟ 

34 

Hash Char 32 ค า ร ะ บุ ยื น ยั น ชนิ ด
กราฟ 

010b90500e1fc6a05abfd542940584d0 

Name Char 50 ช่ือชนิดกราฟ Interface - Traffic (bits/sec) 
 

3) ตาราง Graph_local คือ ตารางที่ใชเก็บรายละเอียดความสัมพันธระหวางชนิดกราฟกับ
อุปกรณเครือขาย เพ่ือนําความสัมพันธน้ีไประบุรายละเอียดของกราฟที่ตองการเพิ่มเติมในตาราง 
Graph_template_graph  โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.5 
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ตาราง 4.5 แสดงรายละเอยีดของตารางแสดงความสัมพันธระหวางชนดิกราฟกับอุปกรณเครือขาย 
ช่ือตาราง : Graph_local 
คําอธิบายตาราง : ตารางแสดงความสัมพันธระหวางชนิดกราฟกับอุปกรณเครือขาย 
คียหลัก : Id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Id Mediumint 6 คาตัวเลขลําดับของกราฟ 107 
Graph_template_id Mediumint 6 คาตัวเลขระบุชนิดกราฟ 7 
Host_id Mediumint 6 คาตัวเลขระบุอุปกรณเครือขาย 20 

 
4) ตาราง Graph_template_graph คือ ตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมลูของแตละกราฟ โดยมี

รายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.6 
ตาราง 4.6 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บรายละเอียดขอมูลของแตละกราฟ 

ช่ือตาราง : Graph_template_graph  
คําอธิบายตาราง : ตารางเก็บรายละเอียดขอมูลของแตละกราฟ 
คียหลัก : Id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Id Mediumint 6 คาระบุ  ID ของกราฟแต
ละกราฟ 

2 

Local_graph_template_graph_id Mediumint 6 คาที่อางอิงไปยังฟลด Id 
ของTable เดียวกัน 

0 

Local_graph_id Mediumint 6 ค าอ า งอิ งไปยั งฟลด  Id 
ของตารางGraph_local 

0 

Graph_template_id Mediumint 6 คาอางอิงไปยังฟลดId ของ
ตาราง Graph_template 

2 
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ตาราง 4.6 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บรายละเอียดขอมูลของแตละกราฟ (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Title Varchar 50 รูปแบบชื่อกราฟ |host_description| 
- Traffic - 
|query_ifName| 

Title_cache Varchar 50 ช่ือกราฟ Router Customer 
- Traffic - Fa0 

Height Mediumint 6 คาความสูงของรูปกราฟ 120 
Width Mediumint 6 คาความกวางของกราฟ 500 
Vertical_label Varchar 50 คําอธิบายกราฟแกนตั้ง bits per second 

 
5) ตาราง User_auth คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลผูใชงานผานทางเว็บไซตโดยจะนําเขาขอมูลโดย

ผูดูแลระบบ   ซึ่งมีรายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.7 
ตาราง 4.7 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชงานโปรแกรมผานทางเว็บไซต 

ช่ือตาราง : User_auth 
คําอธิบายตาราง : ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชงานโปรแกรมผานทางเว็บไซต 
คียหลัก : Id 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Id Mediumint 6 คา ID สําหรับแตละผูใชงาน 1 

Username Varchar 50 
ช่ื อ ผู ใช ง านโปรแกรมผ าน
เว็บไซตเพ่ือล็อคอินเขาระบบ 

admin 

Password Varchar 50 

รหัสผานของผูใชงานโปรแกรม
ผานทางเว็บไซตซ่ึงถูกเขารหัส
ไว 

214e5570d982ff938795469
7fcd4428b 

Full_name Varchar 100 ช่ือผูใชงานเต็มรูปแบบ Administrator 
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ตาราง 4.7 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชงานโปรแกรมผานทางเว็บไซต (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Must_change_password Char 2 ค า กํ า ห น ด ก า ร เ ป ลี่ ย น
password สําหรับการล็อค
อินในครั้งตอไป 

On: กําหนดใหมีการ
เปล่ียน password เมื่อ
ผูใชงานล็อคอินในครั้ง
ตอไป 
Null: ไมมีการกําหนดให
ผูใชงานเปลี่ยน password
ในการล็อคอินคร้ังตอไป  

Show_tree Char 2 กําหนดคาให user สามารถ
เรียกใชงานเมนู Graph tree 
ไดหรือไม 

On: กําหนดใหuser 
ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น เ ม นู 
Graph tree ได 
Null: กําหนดให user ไม
สามารถใชเมนู Graph 
tree 

Show_list Char 2 กําหนดคาให user สามารถ
เรียกใชงานเมนูGraph list 
ไดหรือไม 

On: กําหนดให user 
สามารถใชงานเมนู 
Graph list ได 
Null: กําหนดให user ไม
สามารถใชงาน เมนู 
Graph list 

Show_preview Char 2 กําหนดคาให user สามารถ
เ รี ย ก ใ ช ง า น เ ม นู Graph 
preview ไดหรือไม 

On: กําหนดให user 
สามารถใชงานเมนู 
Graph preview ได 
Null: กําหนดให user ไม
สามารถใชงาน เมนู 
Graph preview 
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ตาราง 4.7 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชงานโปรแกรมผานทางเว็บไซต (ตอ) 
ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Policy_graph Tinyint 1 ค า กํ า ห น ด  Graph 
Policy ใหกับผูใชงาน 

1: หมายความวากําหนด 
Graph policy ใหกับผูใชงาน
เปน Allow 
2: หมายความวากําหนด 
Graph Policy ใหกับผูใชงาน
เปน Deny  

Policy_trees Tinyint 1 คากําหนดTree Policy 
ใหกับผูใชงาน 

1: หมายความวากําหนด Tree 
policy ใหกับผูใชงานเปน 
Allow 
2: หมายความวากําหนด Tree 
Policy ใหกับผูใชงานเปน 
Deny 

Policy_host Tinyint 1 คากําหนด Tree 
Policy ใหกับผูใชงาน 

1: หมายความวากําหนด Host 
policy ใหกับผูใชงานเปน 
Allow 
2: หมายความวากําหนด Host 
Policy ใหกับผูใชงานเปน 
Deny 

Enabled Char 2 กํ า ห น ด ค า ใ ห 
username นี้วายังคงมี
สิ ท ธิ ก า ร ใ ช ง า น
โปรแกรมหรือไม 

On: หมายความวากําหนดให
username นี้ยังคงมีสิทธิการใช
งานโปรแกรม 
Null: หมายความวา username 
นี้ไมมีสิทธิการใชงาน
โปรแกรม 
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6) ตาราง User_auth_perms คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลผูใชงานโปรแกรมผานทางเว็บไซตที่มี
ความสัมพันธกับสิทธิการเขาถึงขอมูล กราฟ อุปกรณเครือขาย โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงใน
ตาราง 4.8 
ตาราง 4.8 แสดงรายละเอยีดของตารางขอมูลสิทธิการเขาถึงขอมูลอุปกรณเครือขายของผูใชงานผาน

ทางเว็บไซต 
ช่ือตาราง : User_auth_perms 
คําอธิบายตาราง : ตารางขอมูลสิทธิการเขาถึงขอมูลอุปกรณเครือขายของผูใชงานผานทางเว็บไซต 
คียหลัก : User_id,Item_id,Type 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

User_id Mediumint 6 คา user id ของผูใชงาน
ผานทางเว็บไซต 

4 

Item_id Mediumint 6 คา id ของกราฟหรือ
อุปกรณที่ อนุญ าต ให
ผูใชงานเขาถึง 

10 

Type Tinyint 1 คาที่ทําใหทราบถึงชนิด
ของวัตถุท่ีผูใชงานมีสิทธิ
เขาถึงได 

1: หมายถึงวัตถุที่เปน
กราฟ 
2: หมายถึงวตัถุที่เปน
โครงสรางTree ของGraph 
3: วัตถุที่เปนอุปกรณ
เครือขาย 
4: วัตถุท่ีเปนชนิดของ
กราฟ 

 
7) ตาราง Poller_item คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลรายละเอียดอุปกรณเครือขายท่ีจะทําการ

ตรวจสอบสถานะ ซึ่งเมื่อโปรแกรมทําการตรวจสอบสถานะอุปกรณแลวจะนําขอมูลที่ไดเก็บใน
ไฟลขอมูลของ RRDtool ซึ่งจะถูกนําไปใชงานในการสรางรูปกราฟสวนของการแสดงผลกราฟตอไป 
ดังแสดงในตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 แสดงรายละเอยีดของตารางเก็บรายละเอียดสถานะอุปกรณเครือขาย 
ช่ือตาราง : Poller_item 
คําอธิบายตาราง : ตารางเก็บรายละเอียดสถานะอุปกรณเครือขาย 
คียหลัก : Local_data_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Local_data_id Mediumint 6 คาIdท่ีเชื่อมโยงไปยังคา idของ
Table Graph_local 

1 

Poller_id Smallint 2 คาลําดับการเรียกขอมูลสถานะ 1 
Host_id Mediumint 6 คาเชื่อมโยงไปยังคา Id ของตาราง

Host 
1 

Snmp_commu
nity 

Varchar 50 ขอความที่เก็บcommunity ของ 
SNMP 

Public 

Snmp_version Tinyin 1 หมายเลข version ของ SNMP 2 
Snmp_userna
me 

Varchar 50 usernameสําหรับเชื่อมตอกับ
อุปกรณเครือขาย 

Warut001 

Snmp_passwo
rd 

Varchar 50 รหัสผานสําหรับเชื่อมตอกับ
อุปกรณเครือขาย 

Abcdef001 

Snmp_port Mediumint 6 หมายเลขPort สําหรับอุปกรณ
เครือขาย 

161 

Snmp_timeout Mediumint 6 คาเวลาหนวยเปนวินาทีสําหรับรอ
การตอบกลับจากอุปกรณ
เครือขาย 

500 

Rrd_name Varchar 20 ช่ือชนิดของไฟล RRdtool traffic_in 
Rrd_path Varchar 255 Path ท่ีเก็บไฟล RRdtool ซึ่งเก็บ

ขอมูลสถานะอุปกรณเครือขาย 
/var/www/html/cacti/
rra/router_gateway_k
orat_traffic_in_84.rrd 
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8) ตาราง Sms_user คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลรายละเอียดผูใชงานระบบ SMS จะเปนขอมูลที่
ผูดูแลระบบทําการกรอกขอมูลใหกับระบบ โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.10 

ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางเกบ็รายละเอียดผูใชงานระบบ SMS 
ช่ือตาราง : Sms_user 
คําอธิบายตาราง : ตารางเก็บรายละเอียดผูใชงานระบบ SMS 
คียหลัก : User_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

User_id Mediumint 6 คา Id ของผูใชงานระบบSMS 1 
User_name Char 50 ช่ือผูใชงานระบบ SMS warut muangmoon 
Phonenumber Char 10 หมายเลขโทรศัพทของผูใชงาน 0859999999 

 
9) ตาราง Sms_permit คือ ตารางที่ใชเก็บความสัมพันธระหวางผูใชงานระบบSMSกับอุปกรณ

เครื่อขายที่จะมีผลตอการสงขอความSMSกับผูใชงานนั้นๆ โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงใน
ตาราง 4.11 
ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดของตารางความสัมพันธระหวางผูใชระบบ SMS กับอุปกรณเครือขาย 

ช่ือตาราง : Sms_permit 
คําอธิบายตาราง : ตารางความสัมพันธระหวางผูใชระบบ SMS กับอุปกรณเครือขาย 
คียหลัก : Host_id, User_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Host_id Mediumint 6  21 
User_id Mediumint 6  1 
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10) ตาราง Down_time คือ ตารางที่ใชเก็บขอมูลเวลาการขัดของของอุปกรณเครือขายเพื่อนําไป
แสดงผลกราฟตอไป  โดยมีรายละเอียดของตารางดังแสดงในตาราง 4.12 

ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลเวลาขัดของของอุปกรณเครือขาย 
ช่ือตาราง : Down_time  
คําอธิบายตาราง : ตารางขอมูลเวลาขัดของของอุปกรณเครือขาย 
คียหลัก : Host_id,Status_fail_date 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

Status_fail_date Datetime 8 เวลาเริ่มตนที่อุปกรณเกิดการ
ขัดของ 

2008-05-28 16:56:23 

Status_up_date Datetime 8 เวลาที่ อุปกรณกลับสูสภาวะ
ปกติ 

2008-05-28 16:57:24 

Host_id Mediumint 6 คา  Id ของอุปกรณ ท่ี เกิดการ
ขัดของ 

20 

Tot_down_time Int 4 จํ านวน เวลารวมที่ เ กิ ดการ
ขัดของของอุปกรณ 

30 

Comment Char 100 คําอธิบายประกอบหรือสาเหตุ
การเกิดการขัดของในครั้งนั้นๆ 

Fiber cable cut 
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จากตารางขางตน สามารถแสดงความสัมพันธของตาราง กับโครงสรางฐานขอมูลของระบบ
ไดดังรูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1 แสดงโครงสรางฐานขอมูลของระบบ 

และเมื่อไดทําการออกแบบฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวนั้น ข้ันตอนตอไปก็จะเปนขั้นตอน
การออกแบบจอภาพเพื่อเปนการรับขอมูลเขาสูระบบและจอภาพแสดงผลการทํางานระบบใหกับ
ผูใชงานเปนขั้นตอไป 
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4.2 การออกแบบการแสดงผล 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือขายและแจงเตือนผานเอส
เอ็มเอส สําหรับ บริษัท เอเนต็จํากัด สาขาโคราช ผูพัฒนาไดทําการออกแบบการแสดงผลเพิ่มเติมใน 2 
เมนูหลักของระบบ คือ เมนู smsAlert และ เมนู downtime  

รูปที่ 4.2 แสดงโครงสรางสวนการพัฒนาเพิ่มเติมของเมนู smsAlert และ เมนู downtime 
 

โดยสามารถอธิบายถึงสวนประกอบของหนาจอของระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมโดยละเอียด ไดดังนี้ 
4.2.1 หนาจอของเมนูจัดการขอมูลของผูใชงานระบบ SMS (smsAlert) 

ในหนาจอการจัดการระบบ SMS จะแยกออกเปน 2 สวนหลักคือ 
1. SMS User Management 
ในสวนนี้จะเปนสวนการจัดการผูใชงานระบบ SMS ซึ่งจะมีเมนูใหผูดูแลระบบสามารถ

เพิ่มผูรับขอความ SMS ใหมเขาสูระบบ ลบผูรับความ SMS เดิมออกจากระบบ แกไขชื่อหรือเบอร
โทรศัพท และคนหาขอมูลผูรับขอความ SMS โดยเมนู User Management for SMS Alert นี้จะสามารถ
กําหนดสิทธิใหกับผูใชงานที่สามารถ Login เขาสูระบบผานทางเว็บไซตไดวาจะมีสิทธิเขาใชงานเมนูนี้
ไดหรือไมผานกําหนดสิทธิจากเมนู Realm Permission และเมื่อไดทําการเพิ่มผูใชงานระบบ SMS ใหม
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แลว จึงจะทําการกําหนดใหผูใชงานคนใหมดังกลาวใหรับขอความSMS ในสวน SMS Device list 
ตอไป 

2. SMS Device list 
ในสวนนี้ จะแสดงตามรายชื่ออุปกรณที่เปดใชบริการการแจงเตือนผาน SMS เม่ือเลือก

อุปกรณจาก List Box จะแสดงชื่อและเบอรโทรศัพทของผูท่ีจะรับขอความ SMS จากระบบ เมืออุปกรณ
ดังกลาวเกิดการขัดของและเมื่ออุปกรณกลับสูสภาวะปกติ รายชื่ออุปกรณใน List box จะแสดงใหเห็น
เฉพาะอุปกรณที่ผูทําการ Login เขาสูระบบไดรับสิทธิการเรียกใชขอมูลอุปกรณซึ่งถูกกําหนดโดยผูดูแล
ระบบจากเมนู Realm Permission และเมื่อทําการเลือกอุปกรณแลวจะมีเมนูใหผูใชงานสามารถทําการ
เพิ่มหรือลบผูรับขอความSMS ของอุปกรณดังกลาวปรากฏขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 แสดงหนาจอการจดัการระบบSMS 
จากรูปท่ี 4.3 เปนการแสดงหนาจอเมนูการจัดการระบบ SMS ท่ีประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 
สวนที่ 1 แสดงเมนูเพื่อลิงคไปยังหนาจอ User Management For SMS Alert 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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สวนท่ี 2 แสดง SMS Device List ซึ่งเมื่อผูใชงานไดทําการเลือกอุปกรณแลวจะแสดง
รายละเอียดของผูรับขอความ SMS ของอุปกรณน้ันๆ ข้ึนทางดานขวามือ และปรากฏเมนูใหสามารถทํา
การเพิ่มรายชื่อผูรับขอความ SMS หรือลบออกจากรายการที่มีอยูได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 แสดงหนาจอ SMS User Management 
 

จากรูปท่ี 4.4 เปนการแสดงหนาจอ SMS User Management ซึ่งมีเมนูยอยดังนี้ 
สวนที่ 1 เปนเมนูเพ่ิมผูรับขอความ SMS คนใหมเขาสูระบบ 
สวนท่ี 2 เปนเมนูลบรายชื่อผูรับ SMS ออกจากระบบโดยทําการเลือกท่ี Check box ของผูรับ 

SMS ท่ีตองการลบกอนทําการเลือกเมนูน้ี 

สวนท่ี 1 

สวนที ่4 

สวนที่ 2 

สวนท่ี 3 
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สวนท่ี 3 เปนสวนของการแกไขรายละเอียดผูรับขอความ SMS ตามรายการที่เลือกเพื่อแกไข 
ช่ือ หรือเบอรโทรศัพท 

สวนที่ 4 เปนสวนของการคนหาขอมูลผูรับขอความ SMS สามารถกรอกขอมูลไดทั้ง
รายละเอียดที่เปนชื่อ หรือ เบอรโทรศัพท ตามความตองการของผูใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผูใชงานระบบSMS  
 

จากรูปที่ 4.5 เปนการแสดงหนาจอสวนของเมนูการแกไขขอมูลของผูใชงานระบบ SMS ซึ่ง 2 
สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ชองสําหรับแกไขขอมูลในสวนของชื่อและเบอรโทรศัพทของผูใชงาน 
สวนที่ 2 ปุมควบคุมเพื่อสั่งบันทึกขอมูลท่ีไดทําการแกไข 
 
 
 

สวนท่ี 2 

สวนที่ 1 
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4.2.2 หนาของเมนูการแสดงผลรวมเวลาขัดของ (Downtimes) 
ในหนานี้จะแสดงผลผลรวมของเวลาที่ขัดของของอุปกรณแตละอุปกรณโดยสรุปเปนราย

เดือนของแตละป ซึ่งจะมี Option box ใหสามารถเลือกปที่ตองการใหแสดงผลกราฟ โดยกําหนดคาหลัก
ของปใหเปนปปจจุบัน เมื่อทําการเลือกปไดแลว จะมี List box ของรายชื่ออุปกรณที่ถูกกําหนดใหทํา
การเก็บขอมูลเวลาที่ขัดของ จากกําหนดในสวนเมนู Management Device ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิของการ
เรียกขอมูลของผูใชงานที่ทําการ Login ผานเว็บไซตดวย ซ่ึงในกราฟที่แสดงผลรวมเวลาขัดของของแต
ละอุปกรณ ผูใชงานสามารถทําการเรียกขอมูลท่ีรายละเอียดของแตละกราฟไดโดยทําการเลือกที่
รูปกราฟที่ปรากฏ จะแสดงหนาจอรายละเอียด เวลาที่ขัดของของอุปกรณแตละครั้ง ซ่ึงผูดูแลระบบ
สามารถทําการเพิ่มคําอธิบายปญหาท่ีเกิดขึ้นเก็บไวเปนบันทึกรายงานของแตละคร้ังได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนาจอผลรวมเวลาที่ขัดของ (Downtime) 

สวนที่ 1

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 
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จากรูปท่ี 4.6 เปนการแสดงหนาจอของเมนูผลรวมเวลาที่ขัดของซึ่งประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 
สวนที่ 1 สําหรับเลือกปที่ตองการใหแสดงผลกราฟ 
สวนที่ 2 สําหรับเลือกอุปกรณท่ีตองการใหแสดงผลกราฟ 
สวนท่ี 3 กราฟแสดงผลรวมของเวลาที่อุปกรณเกิดการขัดของแยกเปนรายเดือน ซึ่งกราฟนี้

สามารถคลิกเพื่อลิงคไปยังหนา Downtime Detail Records เพ่ือเรียกดูขอมูลของการเกิดปญหาในแตละ
คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 แสดงหนาจอ Downtime Records 
 
 
 

สวนท่ี 1

สวนที่ 3

สวนที่2 
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จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอรายละเอียดของเวลาที่ขัดของของอุปกรณ โดยมี 3 สวนหลักคือ 
สวนที่ 1 เปนสวนที่ใหผูใชงานสามารถทําการคนหาขอมูลอุปกรณเครือขายที่มีการบันทึกเวลา

ท่ีขัดของไว โดยผูใชงานจะคนหาไดเฉพาะขอมูลอุปกรณที่ตนเองไดรับสิทธิการเขาถึงขอมูลจากผูดูแล
ระบบเทานั้น 

สวนท่ี 2 เปนสวนแสดงรายละเอียดของการเกิดปญหาในแตละครั้ง ซึ่งจะแสดงชื่ออุปกรณ 
เวลารวมที่เกิดการขัดของในแตละคร้ัง วันที่และเวลาที่เร่ิมขัดของ วันที่ และเวลาที่กลับสูสภาวะปกติ 
คําอธิบายประกอบของการเกิดปญหาซึ่งจะถูกบันทึกจากผูดูแลระบบ 

สวนท่ี 3 สําหรับใหผูดูแลระบบเพิ่มคําอธิบายปญหาและรายละเอียดของการขัดของในแตละ
คร้ัง  
 


