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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ที่เป็นโอเพนซอร์ส วิเคราะห์
ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ EZProxy ระยะเวลา 1 ปี
ในปี 2561 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นามาสร้างกราฟแสดงผลทางสถิติ ได้ 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งาน
ตามชื่อวารสาร (Journal), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร
(Formats), สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการ
เข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร (Types), สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายชั่วโมง (Hour), แสดงสถิติการเข้าใช้
งานตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty)
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) นามาใช้ประกอบในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ และใช้ในการวางแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับงบประมาณของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

คาสาคัญ: อีแซดพร็อกซี่, ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่, วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

ABSTRACT
This article presents an analysis of logfile using open source software named
ezPAARSE, managing last year's data to analyze users' electronic database usage through the
EZProxy system. The analysis results can be used to create graphs showing statistical results in 8
forms: Journal usage statistics, Domain usage statistics, Format usage statistics, Platforms usage
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statistics, Monthly usage statistics, Types Usage statistics, Hourly usage statistics, and usage statistics
of database names compared to users by faculty.
The results of the EZProxy logs support to analyze electronic databases that really
satisfy the needs of users and also used in the plan about electronic database management
following the budget of Mahidol University Library and Knowledge Center.

Keyword: EZProxy, EZProxy logfile, Analysis EZProxy logfile, electronic databases
บทนา
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับจานวนมากกว่า 100 ฐานข้อมูล ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ หน้า
เว็บเพจ e-Databases เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ อนุญาตให้เข้าใช้เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานที่หลากหลายเช่น ใช้
งานผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย (LAN) ,ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) หรือ
ใช้งานผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
ส าหรั บ การเข้ า ใช้ งานฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลบอกรั บ จากภายนอก
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีช่องทางให้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (EZProxy) ซึ่งทาหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการเพียงแค่กรอกชื่ อผู้ใ ช้และรหัสผ่านที่ได้รั บจากมหาวิ ทยาลัย ก็สามารถเข้า ใช้งานจาก
ภายนอกเครือข่ายได้ กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างจากการบันทึกข้อมูลจราจรของเซิร์ฟเวอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อ กซี่
(EZProxy logs) จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกของจานวนการเชื่อมต่อไปยังทรัพยากรพร็อกซี่ และนาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนจัดหาทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี แ ซดพร็ อ กซี่ (EZProxy) (OCLC 2019) ได้ แ นะน า 5
ซอฟต์แวร์ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ได้แก่ AWStats, EzPAARSE,
Sawmill, The Webalizer, XpoLog จากการทดลองใช้ ง านพบว่ า ซอฟต์ แ วร์ EzPAARSE เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) บทความนี้นาเสนอวิ ธี การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจราจรคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ezPAARSE ในการวิ เ คราะห์ ไ ฟล์ บั น ทึ ก อี แ ซดพร็ อกซี่
(EZProxy) ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากการเข้าใช้ งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบอี แ ซดพร็ อ กซี่ (EZProxy) และน าข้ อ มู ล มาน าเสนอในรู ป แบบกราฟที่ เ ข้ า ใจง่ า ย (Data
Visualization) เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนและจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) คือ การค้นหาความรู้จาก
ไฟล์บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นโดยอัติโนมัติ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นแต่ละเรคคอร์ดแสดงเวลาและ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของระบบและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
เป็นการแยกประเภท จาแนกรูปแบบและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และนาความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
การจราจรคอมพิ ว เตอร์ ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ (Singh 2018) กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จราจร
คอมพิวเตอร์ (Log Analysis) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis)
1.2 ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สื่อกลางระหว่ างผู้ใ ช้ กั บผู้ใ ห้ บริ การฐานข้ อ มูลอิ เล็ก ทรอนิ กส์ เมื่ อ ผู้ ใช้
ต้องการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ใช้จ ะต้องยืนยันตัวตนผ่าน
ระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยป้อนชื่อและรหัสผ่านเข้ามาที่ระบบ จากนั้นระบบจะทาการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้
และส่งคาขอไปยังผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยแนบ IP Address ของ อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แทน IP
Address ของผู้ใช้รายนั้น ๆ จากนั้นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะตรวจสอบ IP EZProxy ว่าถูกต้องตามที่
ลงทะเบียนไว้หรือไม่ ถ้าถูกต้องผู้ให้บริการจะส่งเนื้อหากลับมาที่อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และอีแซดพร็อกซี่
(EZProxy) เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งเนื้อหาให้ผู้ใช้ต่อไป (OCLC 2018) ภาพที่ 2 แสดงการทางานของระบบอีแซดพร็อกซี่
(EZProxy)
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ภาพที่ 2 แสดงการทางานของระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)
กิจกรรมการเข้าใช้งานอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกเป็นไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่มากกว่า 1 ล้านเรคคอร์ด ซอฟต์แวร์ทั่วไปเช่น excel ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่
(EZProxy logs) ได้ ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของซอฟต์ แ วร์ (Brains, 2019) จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ซอฟต์ แ วร์ ฟ รี โ อเพนซอร์ส
ezPAARSE ช่วยในการกรองและสกัดข้อมูลออกจากไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาสร้าง
รายงานแสดงจานวนการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้หลายรูปแบบต่อไป
1.3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE

ภาพที่ 3 ซอฟต์แวร์ ezPAARSE
ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่สามารถวิเคราะห์และคัดกรองไฟล์บันทึ ก
อี แ ซดพร็ อ กซี่ (EZProxy) ที่ มี ป ริ ม าณข้ อ มู ล มหาศาลได้ เพื่ อ จ าแนกเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ ผู้ ใ ช้ เ ข้ า ถึ งทรั พ ยากร
อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างรายงานสถิติการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ซีเอสวี (CSV) ซอฟต์แวร์
ezPAARSE พัฒนามาจาก Node.js Framework เป็น Web Application ที่มีส่วนติดต่อผู้ ใช้สามารถนาเข้าไฟล์
บันทึก EZProxy โดยการลากแล้ววาง (Drag-and-drop) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Magnuson 2014) โครงสร้างระบบ
การทางานที่สาคัญของซอฟต์แวร์ ezpaarse แสดงในภาพที่ 4 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ทาหน้าที่วิเคราะห์
ยูอาร์เอล (URL) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และจาแนกข้อมูลยูอาร์เอลออกเป็น
ข้อมูล JSON objects เรียกว่าโปรแกรม Parsers เอาท์พุทที่ส่งออกมาจากโปรแกรม Parsers จะถูกจับคู่กับเมทาดา
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ทาที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานชื่อว่า “KBART” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะของแต่ละสานักพิมพ์แ ละสร้างรายงาน
กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) ของแต่ละแพลตฟอร์มต่อไป

ภาพที่ 4 โครงสร้างระบบการทางานที่สาคัญของซอฟต์แวร์ ezpaarse
การติดตั้ง ezPAARSE ผู้พัฒนาแนะนาให้ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux OS ซึ่งมี
ความต้องการของระบบดังนี้ พื้นที่ฮาร์ดไดร์ฟ 50 GB, ซีพียู 2 core, หน่วยความจา 2-4 GB และต้องติดตั้งชุด
ซอฟต์แวร์เสริมดังนี้ เครื่องมือมาตรฐานของลินุกซ์ bash, make, grep, sed ,โปรแกรมภาษา python, gcc และ
g++ คอมไพเลอร์, ซอฟต์แวร์ cURL(ผ่านแพคเกจ npm), เวอร์ชันคอนโทรล git>= 1.7.10 ,ฐานข้อมูล MongoDB
>= 3.2 คาสั่งในการเริ่มต้นใช้งาน ezPAARSE โดยพิมพ์คาสั่ง make start บน terminal และเปิด ezPAARSE บน
เว็บเบราว์เซอร์ที่ยูอาร์เอล http://localhost:59599/ (Ezpaarse, 2016)
2. วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยใช้ซอฟต์แวร์ ezPAARSE
มี 4 ขั้นตอนดังนี้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึก (Collection of Log Data)
ไฟล์บันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) จะถูกสร้างโดยอัติ
โนมัติเป็นรายเดือนและบันทึกไว้ในไฟล์ชื่อ EZProxy.log ถูกเก็บอยู่ในไดเรกทอรี่ที่ทาการติดตั้งโปรแกรมอีแซด
พร็ อ กซี่ (EZProxy) ค าสั่ ง เริ่ ม ต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด รู ป แบบข้ อ มู ล ไฟล์ บั น ทึ ก อี แ ซดพร็ อ กซี่ (EZProxy) คื อ ค าสั่ ง
“LogFormat %h %l %u %t "%r" %s %b” ซึ่งสามารถกาหนดหรือเปลี่ยนรูปแบบคาสั่งได้ในไฟล์ config ของ
โปรแกรมอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) คาสั่งเริ่มต้นนี้จะสร้างข้อมูลไฟล์บันทึก อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ออกมาดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ และความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึก อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์สามารถอธิบายด้วย
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหมายของตัวอย่างไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) แต่ละฟิลด์
123.45.6.789 - - [09/Jan/2019:09:09:09 +0700] "GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1" 200 1234
คาสั่ง
%h
%l
%u
%t
“%r”
%s
%b

ตัวอย่าง
123.45.6.789
[09/Jan/2019:09:09:09 +0700]
"GET https://www.contentprovider.com:80/index.html HTTP/1.1"
200
1234

รายละเอียด
ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้
รหัสเซสชัน
เวลาและวันที่
คาขอ http
สถานะของคาขอ
จานวนไบต์ในการถ่ายโอน

2.2 การคัดกรองข้อมูล (Cleaning of data)
เมื่อจัดเก็บไฟล์บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ EZProxy อย่างถูกต้องแล้ว ขั้นตอนใน
คัดกรองไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้งาน ezPAARSE ต้องกาหนด Parameters ให้
ตรงกับชนิดของไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องออก โดยเลือก Log type
เป็นชนิดอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) และกาหนด Log format ให้เป็น %h %l %u %t "%r" %s %b จากนั้นคัดลอก
เรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) 3 – 5 บรรทัด วางในส่วนของ Copy/paste your log lines here
เพื่อตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของ Parameters แสดงภาพรูปที่ 5

ภาพที่ 5 การกาหนด Parameters บนซอฟต์แวร์ ezPAARSE
2.3. การแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (Convert into Stuctured from)
เมื่อไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ถูกคัดกรองให้เหลือแต่เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ในการเข้าถึงทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการแปลง
ข้อมูลแต่ละเรคคอร์ดของไฟล์บันทึก อีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ให้อยู่ในรูปแบบตารางกิจกรรมการเข้าถึง (Access
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Events) (Lechaudel and Jouneau 2018) กระบวนการแปลงข้อมูลไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) มี 3 ขั้นตอน
ดังนี้
2.3.1 แปลงเรคคอร์ ด ไฟล์ บั น ทึ ก อี แ ซดพร็ อ กซี่ (EZProxy) โดยเลื อ กแปลงเฉพาะ
เรคคอร์ดที่มียูอาร์เอล (URL) ตรงกับ 174 รายชื่อสานักพิมพ์ที่ กาหนดไว้ใน parsers เรคคอร์ดที่ตรงกับกฎที่ตั้งไว้
เท่านั้นจะถูกแปลงเป็นข้อมูล host, session, login, date และ geoip แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การแปลงเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)
2.3.2 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) เมื่อ
ยู อ าร์ เ อล (URL) ที่ ถู ก parsers แยกออกมา จะถู ก แปลงให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล platform, unitid, print_identifier,
publication_title ด้วยการแลกเปลี่ยนเมทาดาทากับฐานข้อมูล KBART ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน middleware
ในส่วนของข้อมูล rtype, mime และ doi ได้มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ API จากภายนอก สาหรับยูอาร์เอล
(URL) ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกฟังชันก์ใน middleware คัดแยกออกไป แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การแปลงยูอาร์เอล (URL) ในเรคคอร์ดไฟล์บันทึกอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)
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2.3.3 ขั้นตอนสุดท้ายฟัง ก์ ชัน ใน middleware จะเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลั บ เช่ น
host และ login แล้วส่งออกมาเป็นเอาท์พุทไฟล์ในรูปแบบซีเอสวี (csv) ที่จัดเรียงกิจกรรมการเข้าถึง (Access
Events) เป็นลาดับ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events)
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการเข้าถึง (Access Events Analyses)
เนื่องจากจานวนข้ อมูลเอาท์พุ ทไฟล์ ซีเอสวี (CSV) ของกิจกรรมการเข้า ถึ ง (Access
Events) มีจานวนมากกว่าล้านเรคคอร์ด ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปลงข้อมูลของซอฟต์แวร์ ezPAARSE ทาให้ไม่
สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสัมพันธ์ได้ ต้องอาศัยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB Browser
ร่วมกับภาษา SQL ในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้ งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปรียบเทียบกับ แอททริบิว ที่น่าสนใจดังนี้ แอททริบิว ชื่อวารสาร (publication_title), แอททริบิว ชื่อโดเมน
(domain), แอททริบิวชนิดของทรัพยากร (mime / formats), แอททริบิวชื่อฐานข้อมูล (platform_name), แอททริบวิ ประเภทของทรัพยากร (rtype / types) , แอททริบิววันและเวลา (datetime) และแอททริบิวการเข้าสู่ระบบ
(login) คาอธิบายแอททริบิวของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events) แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาอธิบายแอททริบิวแต่ละประเภทของเอาท์พุทไฟล์กิจกรรมการเข้าถึง (Access Events)
ชื่อแอททริบิว
datetime
date
login
platform
platform_name
publisher_name
rtype (types)
mime (formats)
print_identifier
online_identifier
title_id
doi

คาอธิบาย

ชื่อแอททริบิว
วันและเวลา
publication_title
วันที่เข้าถึง
unitid
การเข้าสู่ระบบ (เข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัส) domain
ชื่อย่อของฐานข้อมูล
geoip-country
ชื่อเต็มของฐานข้อมูล
geoip-latitude
ชื่อเต็มของสานักพิมพ์
geoip-longitude
ประเภทของทรัพยากร
datetime
ชนิดของทรัพยากร
host
ISSN (ฉบับพิมพ์)
url
ISSN(อิเล็กทรอนิกส์)
status
ระบุหัวข้อ
size
รหัส doi
log_id

คาอธิบาย
ชื่อหนังสือหรือวารสาร
รหัสกิจกรรม
ชื่อโดเมนที่พบใน URL ที่ร้องขอ
ตัวย่อของประเทศ สาหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์
ละติจูด สาหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์
ลองติจูด สาหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์
เวลาของกิจกรรมการเข้าถึง
ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
URL ที่ผู้ใช้ร้องขอเพื่อเข้าถึงทรัพยากร
สถานะของ HTTP
ขนาดของการร้องขอ
ID เฉพาะในบรรทัดบันทึกคานวณโดยใช้ SHA1

3. สร้างกราฟแสดงผล Visualization
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) มานาเสนอในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายด้วยการสร้างกราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข อง
ผู้ใช้บริการในปี 2561 มีหน่วยวัดเป็นจานวนครั้งที่เข้าถึง (Number of Access) สร้างกราฟด้วยโปรแกรม tableau
เวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 14 วัน แสดงผล 8 รูปแบบ ได้แก่ สถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (Journal), สถิติการ
เข้าใช้งานตามชื่อโดเมน (Domain), สถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (Formats), สถิติการเข้าใช้งานตาม
ชื่อของฐานข้อมูล (Platform), สถิติการเข้าใช้งานรายเดือน (Month), สถิติการเข้าใช้งานตามประเภทของทรัพยากร
(Types) แสดงดังรูปที่ 9 สถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายชั่วโมง (Hour) แสดงดังภาพที่ 10 และสถิติการเข้าใช้งาน
ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงผล 6 รูปแบบ
กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 แสดงผลรายชั่วโมงแสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในป
2561 แสดงผลรายชั่วโมง
กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ในปี 2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจานวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty) แสดงดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณการเข้าใช้งานทรัพยากรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในปี
2561 ตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับจานวนผู้ใช้ตามคณะ (Faculty)
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล อภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy logs) ด้วยซอฟต์แวร์ ezPAARSE ช่วย
ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกิจกรรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy)
ของผู้ใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดครอบคลุม แยกตามรายชื่อ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ ข้อมูลที่ได้สามารถนามาสร้างกราฟแสดงผลในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งช่วย
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในวางแผนและจั ด หาทรั พ ยากรฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการและ
งบประมาณในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ezPAARSE เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้งานได้ฟรีและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) โดยเฉพาะ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลเมทาดาทาระหว่างผู้ให้บริการ
ฐานข้อมูลทาให้ได้สถิติการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์อื่นๆ ยังไม่มีคุณสมบัติการ
เชื่อมโยงนี้ ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์ ezPAARSE ง่ายมีอินเตอร์เฟสการลากวางไม่จาเป็นต้องพิมพ์
คาสั่งให้โปรแกรมทางาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรอีแซดพร็อกซี่ (EZProxy) ที่มีจานวนเรคคอร์ดปริมาณ
มหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
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การนาไปใช้ประโยชน์
กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชื่อวารสาร (journal), สถิติตามชื่อโดเมน (domain) และ
สถิติตามชื่อฐานข้อมูล (platform) แสดงดังรูปที่ 9 ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าเข้าใช้งานฐานข้อมูลใด
บ่อยครั้งที่สุด ฐานข้อมูลใดเป็นที่นิยม กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามชนิดของทรัพยากร (formats) และตาม
ประเภทของทรัพยากร (types) ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าดาวน์โหลดไฟล์ชนิดไหนบ่อยครั้งที่สุด และ
เข้าใช้งานทรัพยากรประเภทใดมากที่สุด ทาให้ผู้ดูแลระบบสามารถทดสอบการเข้า ถึงทรัพยากรแต่ละชนิดแต่ละ
ประเภทด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาในการเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบ
สามารถให้คาแนะนาได้ กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามเวลารายชั่วโมง (hour) แสดงดังรูปที่ 10 ช่วยให้ทราบว่า
ช่วงเวลาใดผู้ใช้บริการเข้าใช้งานน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบวางแผนปิดปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสมไม่กระทบ
กับผู้ใช้งาน กราฟแสดงผลสถิติการเข้าใช้งานตามรายชื่อฐานข้อมูลเทียบกับผู้ใช้ตามคณะ (access by faculty) แสดง
ดังรูปที่ 11 ช่วยให้ทราบว่าแต่ละฐานข้อมูล คณะหรือส่วนงานไหนในมหาวิทยาลัยมหิดลใช้งานมากที่สุด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลในปีต่อๆไป
กราฟแสดงผลสถิ ติ การเข้ าใช้ งานตามรายชื่ อ ฐานข้ อมู ลเที ยบกั บผู้ ใ ช้ ตามคณะ (access by
faculty) แสดงดั ง รู ป ที่ 11 ได้ ถู ก น าไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการบอกรั บ ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผลของการประชุมสามารถเพิ่มจานวนคณะหรือส่วนงานที่มีส่วนร่วมในการเข้าใช้
งานฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบอกรับฐานข้อมูลที่มีมูลค่าสูง นอกเหนือจากคณะใหญ่ๆที่ต้อง
สนับสนุนงบประมาณเป็นประจาอยู่แล้วทุกปี
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