
 

 

 در مواجهه با بحران چه کار کنیم؟  Databaseبرای کمتر آسیب دیدن پایگاه داده 

 

هایی از این دست، ممکن است  افزار و بحراندانیم که عواملی مانند قطع شدن برق، خرابی سختمی
های سیستم، با یک موقعیت  باعث بروز اختالل در پایگاه داده شود. در این مواقع کاربران و ادمین 

 با آن آماده کرده باشند. بحرانی مواجه هستند که باید پیشاپیش خود را برای مواجهه 

اندازی مجدد است و در مواقع بحرانی دفاع  ترین بخش سیستم برای بازیابی و راهپایگاه داده اصلی
ترین اقدام است. برای بررسی اقداماتی که الزم است انجام دهیم تا در این  از پایگاه داده، ضروری

ضوع نگاه کنیم و  توانیم حداقل از سه منظر به مومواقع کمترین آسیب متوجه پایگاه داده شود، می 
 یا سازمان خود، اقدامات الزم را به اجرا در بیاوریم. در نهایت با توجه به نیاز مجموعه

ارتباط با بهینه شدن عملکرد پایگاه داده و رسیدن به بیشترین پایداری ممکن،   سه پارامتری که در 
 باید در نظر گرفته شوند به ترتیب زیر است:

 سیستمی قطع شدن محاسبه هزینه  .1
 RTOتعیین مدت زمان مناسب برای بازیابی سیستم  .2
 RPOحد قابل قبول از دست رفتن اطالعات  .3
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توانند در مواردی  این سه پارامتر، عالوه بر کمک به بهینه شدن عملکرد سیستم در مواقع بحرانی ، می
م نیز منجر به  کنیریزی شده اقدام به قطع کردن سیستم میکه به تصمیم خودمان و به صورت برنامه 

 اتخاذ بهترین تصمیم شوند.

ست که اگر بخواهیم.بهترین تصمیم را در تهیه، نصب و نگهداری از پایگاه داده اتخاذ کنیم،  طبیعی 
الزم است که این سه منظر را بهتر درک کنیم و جایگاه مطلوب مجموعه خود را در نسبت با هرکدام 

ت بندی و انتخاب بین آنها، به بهترین ترکیب ممکن دست از این سه پارامتر مشخص کنیم و با اولوی
 پیدا کنیم. 

برای مراقبت از پایگاه داده در مواجهه با بحران باید دقیق محاسبه کنیم و هوشمندانه برای  
 پیشگیری اقدام کنیم. 

 Cost of Downtimeی قطع شدن سیستم هزینه

نوع هزینههزینه  از  کوتاه ها همیشه  بتوانیم مجموع »خسارات«  مدت  ی مستقیم  باید  ما  نیستند؛ 
مدت و بلندمدت را محاسبه کنیم. خسارات  های کوتاهشدن سیستم، اعم از هزینه وارده از بابت قطع 

تواند ارتباط مستقیم با دستمزد افراد مشغول در مجموعه و هزینه های جاری روزانه،  کوتاه مدت می 
بل خسارات  و  باشد  داشته  ماهیانه  و  می هفتگی  را  که  ندمدت  تاثیری  قبیل  از  محاسباتی  با  توان 

 تواند بر اعتبار مجموعه بگذارد، مد نظر قرار داد.شدن سیستم می قطع

است که محاسبه از جمله مقیاس مجموعهبدیهی  این هزینه، به عوامل متعددی  ، میزان درآمد  ی 
ام شده، تعیین میزان هزینه  سازی انجخالص، اهداف و استراتژی آن وابسته است و برخالف ساده

کار سادهقطع ابدًا  و  اصالً  اگر بخواهیم هزینه شدن سیستم،  از » قطع ای نیست و  شدن  های ناشی 
های تاثیرگذار بر آن و رسیدن به ی دقیق کمّیتای جز محاسبهسیستم« را به حداقل برسانیم، چاره

 بازه مطلوب مدنظرمان نخواهیم داشت.

که اقدامات خود را هدفمند کنیم، نیاز به تعیین میزان پایداری سیستم داریم. به  در نهایت برای این
تر شدن مسئله، جدولی تعبیه شده است که بتوانیم تا حد امکان تخمین همین منظور و برای ساده

بهتری از نیازمان داشته باشیم و به سمت تهیه محصوالت و خدماتی برویم که این نیازها را ارضاء 
 د:کنن می
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اگر بازه روز را باید مبنا    365ی یک ساله مدنظرمان باشد، طبیعتًا  با توجه به جدول باال، برای مثال 

از بررسی به این نتیجه رسیدیم که در یک سال نهایتا     بگذاریم و وانیم قطع تروز می  36.5اگر بعد 
پایداری  بودن سیستم  درصد  با  که یک سیستم  است  این  معنایش  کنیم،  تحمل  را  درصد    90مان 

 تواند پاسخگوی نیاز ما باشد.می

 Recovery Time Objectiveمدت زمان بازیابی سیستم 

ثر  با در نظر گرفتن حداک   بودن سیستم مورد قبول است؟«سوال اصلی این است که»چه میزان از قطع 
های زمانی مختلف ، بدون آسیب  توانیم قطع بودن و عدم دسترسی به سیستم را در بازه زمانی که می 

رسیدن به اهداف استراتژیک مجموعه تحمل کنیم، می توانیم درصد پایداری مورد نیازمان را اندازه  
 بگیریم و هدف خود را در این زمینه مشخص کنیم. 

باید به عوامل متعددی توجه شود، چرا که    Recovery Time Objectiveواضح است که برای تعیین  
ها و اهداف مجموعه دارد؛ اما برای اینکه بتوانیم قدم اول را  وابستگی مستقیمی با تمامی فعالیت

تر کنیم و با حداکثر شفافیت ممکن به  ای جز این نداریم که تا حد امکان مسئله را سادهبرداریم چاره 
 آن پاسخ بدهیم.

کنند، »کیفیت تجهیزات« و »کارآمدی  اندازی مجدد سیستم نقش بازی می که در راه   و عامل اساسید
پرسنل« هستند. برای رسیدن به نقطه بهینه، باید بتوانیم به نسبت پایداری مدنظرمان، مناسب ترین  

 تجهیزات و کارآمدترین افراد را در اختیار داشته باشیم.

»کیفیت تجهیزات« و   کنند،اندازی مجدد سیستم نقش بازی می که در راه   دو عامل اساسی 
 هستند.  »کارآمدی پرسنل«
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 Recovery Point Objectiveقبول از دست رفتن اطالعات حد قابل

کند چه  ی ما را دچار اشکال یا صدمه جدی نمی حداکثر اطالعاتی که اگر از دست برود، منافع مجموعه
 میزان است؟

از پاسخ د  که بتوانیم به یک »مدت زمان مشخص« برسیم.  هدف ما  این است  این سوال  ادن به 
پشتیبان خود  اطالعات  از  آن،  در  اگر  که  زمانی  اساسیگیری مدت  آسیب  باشیم،  نداشته  ای  ای 

 شود.مان نمی متوجه 

»مدت زمان اطالعات از دست رفته« بسته به اهمیتی که برای ما دارد، باید مشخص شود. برای مثال،  
عملیات با سیستم انجام بشود    10000وکار ما به نحوی باشد که در مدت زمان یک ساعت،  اگر کسب

و اطالعات زیادی در پایگاه داده ذخیره شود، در صورت »از دست دادن یک ساعت اطالعات« دچار  
عملیات  های جدِی مالی و اعتباری خواهیم شد. اما اگر کسب و کارمان جوری باشد که نهایتًا دو  آسیب

در طی یک ساعت انجام شود، احتماالً آسیب کمتری از »از دست دادن یک ساعت اطالعات« خواهیم  
خورد. البته حتمًا عوامل دیگری نظیر ارزش اطالعات و حجم مبادالت مالی و .... هم باید در نظر گرفته  

 برسیم. RPOشود تا بتوانیم به میزان بهینه 

ساعت قبل    10ریکاوری، آخرین اطالعاِت سالم و قابل استفاده مربوط به    حاال تصور کنید که در فرایند
ساعت آماده کرده باشیم. در این صورت   14بر مبنای    RPOباشد و ما پیشاپیش خود را برای رسیدن به  

کارمان نخواهد بود. اما اگر این تخمین اشتباه از کار در بیاید و ما مثالً  وخطر شدیدی متوجه کسب
 ساعت آماده کرده باشیم، آسیبی جدی  5بر مبنای  Recovery Point Objectiveبرای رسیدن به خود را 
 ناپذیر باشد. مان خواهد شد که بعضًا ممکن است جبران متوجه 

کنند، »مدل  که در »مدت زمان اطالعات از دست رفته« نقش بازی می   در اینجا نیز دو عامل اساسی
گیری  سازی پشتیبانگیری« هستند. برای رسیدن به نقطه بهینه ، بهینهنگیری« و »نظم پشتیبا پشتیبان
 ست که باید انجام شود.ترین کاریاساسی

گیری«  کنند، »مدل پشتیبان که در »مدت زمان اطالعات از دست رفته« نقش بازی می   دو عامل اساسی
 گیری« هستند.و »نظم پشتیبان

۴ 



 

 

 
 کند؟هایی را به مجموعه تحمیل میهچه هزین Databaseقطع شدن ارتباط با 

از دست رفته« دو نوع هزینه  اندازی مجدد« و » میزان اطالعات  از »مدت زمان راه  ی کلی که متأثر 
 مان را متضرر کند و هم به اعتبار مجموعه خدشه وارد کند. تواند هم از لحاظ مالی مجموعهاست و می

RTO  وRPO  و اقدام پیشگیرانه به هم چه ارتباطی دارند؟ 

ی آمادگی باالتر ما برای مواجهه با بحران  دهندهکمتر باشد، نشان  RPO و RTOهرچقدر مدت زمان 
 است.

وکارمان در زمان مواجهه با  و میزان کارآمدی کسب   RPOو     RTOبرای درک بیشتر اهمیت دو شاخص  
 های موثرتری اتخاذ کنیم: توانیم تصمیم به کمک جدول زیر می  Downtimeشدن سیستم  قطع
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گیری)بکاپ( دانست که  ی بین دو پشتیبانتوان بیشترین فاصلهرا می RPOبه زبان ساده تر، در واقع 
های مختلفی باالخص تجهیز را نیز با روش  RTOرسد و  به حداقل می   Active Data Guardدر حالت  

این    توان به حداقلاندازی میافزاری متناسب و مدیریت زمان در نصب و راهسخت رساند و وقتی 
مان  شدن سیستماتفاق بیافتد، طبیعتًا کمترین آسیب متوجه پایگاه داده ما خواهد بود. چه قطع

 خودخواسته باشد، چه ناخواسته!
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