
 

 

    داده پایگاه برای برق شدنقطع خطرات

 

  و الکتریکی  هایسیستم  در متعدد هایآسیب  ایجاد  به منجر همیشه برق،  ناگهانی شدن قطع
  است  ممکن برق، شدنقطع  با  و نیست مستثنی قاعده این  از  هم داده پایگاه. شودمی الکترونیکی

 . شود جدی  صدمات دچار

  هر Availability منظوربه  شود می  پیشنهاد اول  مرحله در داده، پایگاه دیدنصدمه  از  جلوگیری  برای
  « اصلی  دیتابیس    سرور» از  جدا سازیذخیره  فضای در( DG)دیتاگارد سرور یک حداقل  بیشتر، چه
  ،  اصلی  دیتابیس سرور برای مشکل بروز درصورت که  شودمی  باعث کار  این  شود؛ اندازیراه

  زمان در توانمی  سپس نشود؛  اختالل   دچار دهیسرویس  و شده جایگزین دیتاگارد سرور بالفاصله
 .کرد  اقدام  اصلی  سرور مشکالت رفع  به نسبت مقتضی

  موارد  بیایند، وجود به  داده پایگاه برای برق قطعی هنگام در است  ممکن  که  مشکالتی تریناصلی
 :هستند زیر

Block corruption 

  قطعی هنگام در که  ستمواردی  از  یکی Block Corruption همان  یا محتوایی  هایبالک  دیدن  آسیب
  هافایلالگ   ها،فایلکنترل   ها،دیتافایل  از  اعم  اوراکل   سیستمی هایفایل بیشتر در تواند  می برق،

 شودمی  پیشنهاد ها،فایل دادنازدست  ریسک رساندن حداقل  به برای کلی  طور به. دهد رخ... و
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  چندین در متعدد هایدیسک  از  گیریبهره با و  مناسب Redundancy اعمال  با  Oracle ASM سرویس
 . گردد  اندازیراه سازی-ذخیره محل

  هایفایل  ،  هافایلالگ   ها،فایلکنترل   نجات  برای  توان می  ASM راهکار از  استفاده  عدم  صورت در
  برای  Block corruption خطر روش این  در  اما.  کرد  استفاده  Multiplexing قابلیت از...   و آرشیو

 . پابرجاست  همچنان هادیتافایل

 پشتیبان  هاینسخه خرابی

  حال.  باشد  می بحران از  پیشگیریحل  راه مهمترین اطالعات،   از  گیری پشتیبان حال  همه  در  و همیشه
  نخواهد   اطالعات  بازگشت  به  امیدی  دیگر  شود،  خرابی  دچار  برق  قطعی  هنگام  در  Backup  فایلهای  اگر
  به  بکاپ  نسخه  2  حداقل  همیشه  شود  می  پیشنهاد  ،  بکاپ  فایلهای  اهمیت  به   توجه  با  پس.  بود

 ستضروری  بسیار  اینکه  ضمن.  شوند  نگهداری  جداگانه   سازی  ذخیره  محل  دو  در  سالم  و  کامل  صورت
 صحت  از  اطمینان  برای  یکبار  ماه  3  هر  حداقل  و  ایدوره  صورت   به  اطالعات  بازگرداندن  مانور  که

 .شود انجام  گیریبکاپ

 

 عامل سیستم مشکالت

  با   دیتاگارد  سرویس  بر  عالوه  توانمی   را  OS Problems  آید می   بوجود  عامل  سیستم  برای   که  مشکالتی
  چندین   از  برداری  بهره  امکان  RAC  سرویس  از  استفاده  با.  کرد  برطرف  نیز  RAC  سرویس  از  استفاده

  صورت  در  بحرانی  مواقع  در  و  آوردمی  وجود  به را  جداگانه   عامل  سیستم  با ،  همزمان  صورت  به  سرور
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  اتوماتیک   صورت  به  را   کاربران به  دهیسرویس  وظیفه   دیگر  سرور  سرورها،  از  یک  هر  برای  مشکل  بروز
  فوق   امکان.  دهد  می  انجام  معیوب  سرور  مشکل  رفع  از  قبل  تا  را  وظیفه  این  و  گیرد- می  برعهده
 روشهایی   هاداده  فیزیکی  ساختار  از  حفاظت  برای  و  کند  می  تضمین  را  اوراکل  سرویس  مداوم  برقراری

 .شود می  گرفته  کار  به است  شده داده  توضیح قبل قسمت در که

 ایمنطقه مشکالت

  دیتاگارد سرور و دیتابیس سرور افزار  سخت به  رسیدن آسیب   باعث برق قطعی است  ممکن  گاهی
  نقطۀ چندین در گستردگی   دارای نظر،  مورد مرکز که   صورتی در. شود همزمان  صورت  به مرکز یک

  سرویس از  گیریبهره  با توانمی  باشد،  موجود شبکه مناسب بستر همچنین و  باشد جغرافیایی
 . داد انجام  دوم محل از  را کاربران  به دهیسرویس  گیت،گلدن 
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