ฉบับที่ 12 /2542
เรื่อง ผลการทดสอบความพรอมของระบบปค.ศ.2000
ผลการทดสอบความพรอมในการใชงานปค.ศ.2000 ของระบบงานธนาคารที่มีความสําคัญยิ่ง
1. ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดใหมีการทดสอบความพรอมในการใชงานป ค.ศ. 2000 ของระบบงาน
คอมพิวเตอรทมี่ ีความสําคัญยิ่ง ในลักษณะ Industry-Wide Test โดยเปนการทดสอบรวมกันระหวาง
ธปท. กับสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อประเมินความพรอมในการทํางานรวมกันในป ค.ศ. 2000 ตาม
มาตรฐานสากล
2. การทดสอบที่ดําเนินการไปแลวเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 1999 มีระบบที่มคี วามสําคัญยิ่งที่ทําการ
ทดสอบ รวม 16 ระบบ ไดแก
o

o

o

ระบบที่มีเครือขายเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินภายนอกรวม 6 ระบบ ไดแก กลุมระบบการ
ชําระเงิน
ระบบที่เปนงานภายใน ธปท. รวม 8 ระบบ ไดแก กลุมระบบงานเงินฝากและพันธบัตร และ
กลุมระบบงานดานการธนาคาร
ระบบงานภายนอก ธปท. รวม 2 ระบบ ไดแกระบบเงินฝากประเภทตาง ๆ และระบบ ATM
ของ ธพ.

3. สถาบันที่รวมทดสอบทั้งหมดมี 58 สถาบัน ซึ่งเปนสมาชิกระบบการชําระเงินตาง ๆ ประกอบดวย ธพ.
บง. บล. สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสวนราชการ สําหรับ ธปท. มีการทดสอบทั้งที่ สนญ. สํานักงาน
ภาคและสาขาทั้ง 4 และมีผูตรวจการจากฝายตรวจสอบและกํากับเขารวมสังเกตการณทดสอบที่สถาบัน
การเงินตางๆดวย รวมกลุมเจาหนาที่จากสถาบันทั้งภายในและภายนอกที่รวมปฏิบัติงานครั้งนี้ประมาณ
1,164 คน

ในการทดสอบครั้งนี้ ไดมีการประสานงานกับองคการสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแกองคการโทรศัพท การไฟฟา
ฝายผลิตฯ การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค และการสื่อสารฯ รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย เพื่อใหการ
ทดสอบดําเนินการไปไดดวยความราบรื่น ซึ่งก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกองคกร
4. การทดสอบครั้งนี้สําหรับระบบงานภายใน ธปท. เปนการทดสอบภายใตสภาพแวดลอมเหมือนจริง โดย
ใชอุปกรณคอมพิวเตอรจริง (production system) ของระบบงาน ที่ไดปรับปรุงใหรองรับป ค.ศ. 2000
รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่สนับสนุนและระบบเครือขายสื่อสารขอมูลภายในธนาคารทีใ่ ชงานจริง ซึ่งได
ปรับปรุงใหรองรับ ค.ศ. 2000 แลว และวงจรเชาที่เชาจากองคการโทรศัพทฯ และบริษัท TA เปน
ขายงานที่เชื่อมตอระหวาง ธปท. สนญ. สํานักงานสุรวงศ สถาบันการเงินที่เปนสมาชิกระบบ Bathnet
และสาขา ธปท. ในตางจังหวัด ทั้ง 4 แหง ซึ่งไดแกไขใหสามารถรองรับ ค.ศ. 2000 แลวเชนกัน
5. สําหรับการเตรียมการทดสอบ ธปท. ไดมีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการทดสอบรวมกับสมาชิกระบบ
การชําระเงินตาง ๆ ระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพันธ 1999 และในคืนวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ หลังจาก
การปฏิบัติงานสิ้นวันของระบบที่จะทําการทดสอบเสร็จสิ้นลง ไดมีการทํา backup servers ตาง ๆ เพื่อ
เก็บขอมูลขึ้นเทปเพื่อไวใช restore กลับสูวันทําการปกติหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ
1. เชาวันที่ 27 กุมภาพันธ 1999 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการเปลี่ยนวันที่ของ server ,อุปกรณ
สนับสนุนและอุปกรณสื่อสารใหเปนวันที่ 30 ธ.ค. 1999 และสวนงานผูใชทะยอยปฏิบัติงานโดยจําลอง
สถานการณเสมือนเปนวันทําการสิ้นป ค.ศ. 1999 วันนีจ้ ะทดสอบเพียง 14 ระบบ ไมรวมระบบ ATM
และระบบบัญชีเงินฝากธพ. ทั้งนี้เพื่อใหสถาบันการเงินตาง ๆ มุงเนนการทดสอบไปที่ระบบการชําระ
เงินเปนการเฉพาะ ไดแกระบบ Bahtnet, ระบบ ECS เปนตน
2. เชาวันที่ 28 กุมภาพันธ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปลีย่ นวันที่ (date rollover) ของ server, อุปกรณ
สนับสนุนและอุปกรณสื่อสารใหเปนวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2000 จําลองสถานการณเสมือนเปนวันเปด
ทําการแรกของป ค.ศ. 2000 สวนงานตาง ๆ เริ่มปฏิบัติงานประจําวัน วันนี้ระบบ ATM และระบบเงิน
ฝากทุกประเภทของธพ. เริ่มทดสอบเชนกัน หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบในชวงบาย ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปลี่ยนวันที่ของ server,อุปกรณสนับสนุน และอุปกรณสื่อสาร ใหกลับเปนวันปจจุบัน
และนําขอมูลตาง ๆ ที่สํารองไวในวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 1999 มา restore ลง server ทุกตัว เพื่อ
กลับคืนสถานการณของระบบงานตาง ๆ ใหเปนปจจุบันและพรอมที่จะปฏิบัติงานจริงไดในวันที่ 2
มีนาคม
3. ผลการทดสอบ จากการประเมินเบื้องตน ไมพบปญหารุนแรงที่เปนผลกระทบจากป ค.ศ. 2000 ระหวาง
การทดสอบมีปญหาบาง ไดแก

o

o

ปญหาดาน Network ในวันเสารที่ 27 ก.พ. เวลาประมาณ 10.30 น. เครือขายหลักระหวาง ธปท.
สนญ. กับสุรวงศ มี error rate สูง ตองสลับไปใชสาย backup ชั่วคราวประมาณ 40 นาที และใน
วันอาทิตยที่ 28 ก.พ. มีบางธนาคารไมสามารถสงขอมูลระบบ ECS มาทดสอบที่สํานักหักบัญชี
ไดเพราะ Network ขัดของ
มีเครื่อง PC จํานวน 6 เครื่องของสาขาธนาคารสมาชิกสํานักหักบัญชีตางจังหวัดที่รวมทําการ
ทดสอบ ยังไมไดแกไขใหรองรับป ค.ศ. 2000

สําหรับสรุปผลการทดสอบอยางเปนทางการ จะตองรอรายงานผลที่สถาบันการเงินทุกแหงที่รว มทดสอบ
จะตองสงมาให ธปท. อีกครั้งหลังจากที่ไดตรวจสอบผลลัพธอยางละเอียดแลว การทดสอบครั้งนี้ มีเจาหนาที่
จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน, ฝายตรวจสอบกิจการภายใน และฝายตรวจสอบและกํากับของธปท.เขารวม
สังเกตการณอยางใกลชิด
ธนาคารแหงประเทศไทย
2 มีนาคม 2542

