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STRESZCZENIE 

 

 

W pracy inżynierskiej opisałem przeprowadzone badania oraz projekt konfiguracji opcji 

Active Data Guard do Oracle Database 11gR2 zwiększającej bezpieczeństwo, 

dostępność oraz wydajność. Active Data Guard to rozwiązanie umożliwiające replikację 

bazy danych w czasie rzeczywistym do odległej lokalizacji gdzie jest ona otwarta w 

oddzielnej instancji. W pierwszych rozdziałach opisuję procesy zachodzące wewnątrz 

instancji, które odpowiadają za działanie systemu. Następnie przedstawiam 

najważniejsze informacje o kolejnych krokach konfiguracji. W kolejnych rozdziałach 

opisuję zbadane w ramach pracy tryby zabezpieczania danych, automatyczne 

przełączanie ról pomiędzy bazami w razie awarii oraz opcje skonfigurowania 

transportu. Na koniec opisuję możliwości zastosowania badanej opcji w realnych 

systemach. 

 

 

Słowa kluczowe: Oracle Active Data Guard, architektura o nieprzerwanym dostępie 

usługi, bazy danych, replikacja danych, wydajność bazy danych, architektura 

skalowalna, zabezpieczanie danych przed utratą, Data Guard Broker, przełączenie 

automatyczne. 

 

 

 

Analysis of maximum availability architecture with Oracle Active Data 

Guard in Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition 
 

 

 

 

The following BSc thesis describes studies and project configuration of Oracle Database 

11gR2 option which increase security, availability and performance. Active Data Guard 

is the solution for real-time database replication to a remote location where it has a 

separate instance mounted to achieve this. The first chapters describe the processes 

taking place inside the instance, which are responsible for the operation of the system. 

Then I present the most important steps of the configuration. The following sections 

describe examined protection modes, manual switchover, automatic failover in case of 

failure and options for configuring transport. At the end I described real life application 

opportunities for OADG.  

 

 

 

 

 

Keywords: Oracle Active Data Guard, maximum availability architecture, databases, 

data replication, database performance, scalable architecture, data security, database 

backup, Data Guard Broker, switchover, failover. 
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1 Wstęp 
Bazy danych i Internet umożliwiły ogólnoświatową komunikację i wymianę 

informacji rozszerzając zasięg aplikacji bazodanowych. Obecnie zarówno systemy 

małych firm jak i globalnych przedsiębiorstw mają użytkowników na całym świecie, 

którzy wymagają dostępu do danych 24 godziny na dobę. Bez tego dostępu operacje 

zostają wstrzymane, dochód zatrzymuje się w miejscu a firma traci klientów. 

Użytkownicy wymagają od technologii informacyjnych coraz wyższego poziomu usług. 

Dostępność systemu coraz częściej mierzona jest w dolarach i euro, a nie tylko w 

czasie. 

Przedsiębiorstwa używają infrastruktury IT, aby zapewnić sobie przewagę 

konkurencyjną, zwiększyć produktywność oraz umożliwić kadrze zarządczej 

podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji. Jednak, aby skorzystać z tych 

zalet niezbędna jest niezawodna infrastruktura. Gdy krytyczna aplikacja staje się 

niedostępna, wówczas cała firma może być w niebezpieczeństwie. Przychody i klienci 

są traceni, możliwe jest również ryzyko otrzymania kary finansowej, a zła renoma 

zostaje rozprzestrzeniona. Powstało wiele programów i urządzeń mający na celu 

podniesienie współczynnika dostępności infrastruktury informatycznej. W tej pracy 

uwaga została skupiona na rozwiązaniu Oracle Active Data Guard, które jest najlepiej 

rozwiniętym narzędziem w swojej kategorii. Poza możliwościami i dojrzałością 

systemu ważnym czynnikiem jest, kto opiekuje się produktem ADG. Firma Oracle wraz 

z licencją oferuje asystę techniczną producenta, która jest niezbędna przy budowaniu 

systemu o krótkim czasie odtworzenia. 

 

1.1 Opcja Oracle Active Data Guard 

Początki Oracle Active Data Guard sięgają systemu Oracle Database w wersji 7.3 kiedy 

to istniał pod nazwą standby database. Podstawową funkcją Oracle Data Guard jest 

utrzymywanie zsynchronizowanej kopii bazy danych w lokalizacji zapasowej, aby ta 

służyła jako zabezpieczenie przed różnego rodzaju awariami programowymi i 

sprzętowymi. 

W typowej konfiguracji bazy danych aktualny stan bazy, czyli jej pliki danych 

są przechowywane w jednym miejscu. Jest to spowodowane tym, że system zarządzania 

bazą danych musi zapewnić transakcyjność dostępu do tych danych. W szczególności w 

nietypowych przypadkach takich jak awaria czy błąd systemu.  

Oracle Data Guard to opcja bazy Oracle Database 11gR2 Enterprise Edition, 

którą można skonfigurować w ograniczonym stopniu bez płacenia za dodatkowe 

licencje. Jeżeli jednak chcemy otrzymać dodatkowe funkcjonalności takie jak np. 

otwarcie baz zapasowych w trybie do odczytu niezbędny będzie zakup licencji na 

Oracle Active Data Guard. Jej zadaniem jest zapewnienie wysokiej dostępności 

(avalability), ochrony (protection) oraz umożliwienie odzyskiwania danych po 

katastrofie (recovery). Active Data Guard to kompleksowy zestaw narzędzi do 

tworzenia, utrzymania i kontroli jednej lub większej liczby baz zapasowych, których 

możemy skonfigurować w ten sposób do trzydziestu [1]. 

 

Active Data Guard utrzymuje bazy zapasowe, jako kopie bazy produkcyjnej. 

Dzięki takiemu podejściu w chwili, gdy baza produkcyjna ulegnie awarii lub zostanie 

odłączona Active Data Guard może przełączyć jedną z baz zapasowych tak aby 

spełniała zadania bazy głównej. Przełączenie następuje natychmiastowo i 

automatycznie, przez co końcowy użytkownik nie doświadcza żadnych utrudnień. 
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Każda z baz może być zainstalowana w lokalizacji odległej geograficznie, co uodpornia 

nasz system na takie wypadki jak kradzież, pożar lub zalanie serwera czy macierzy 

dyskowej. Kolejnym popularnym zastosowaniem Active Data Guard jest polepszenie 

wydajności poprzez odciążenie bazy głównej od wykonywania kopii zapasowej oraz 

generowania wymagających raportów. 

 

Baza produkcyjna (Primary database) 

Każda konfiguracja zawiera jedną bazę produkcyjną. Pełni ona kluczową rolę i 

powinna być zainstalowana na najlepszej maszynie. Instancja produkcyjna koordynuje 

zestaw procesów wysyłających dane potrzebne do replikacji w bazach zapasowych. Ta 

baza obsługuje każdy rodzaj zapytań. Może to być pojedyncza instancja lub grupa 

instancji skonfigurowanych za pomocą RAC (Oracle Real Application Cluster). 

 

Bazy zapasowe (Standby databases) 

Baza zapasowa to kopia bazy produkcyjnej z dokładnością do pojedynczych 

transakcji. Wykorzystując kopię zapasową bazy produkcyjnej można skonfigurować do 

trzydziestu baz zapasowych. Po zainstalowaniu Active Data Guard są one 

automatycznie utrzymywane za pomocą danych powtórzeń (redo data) bazy głównej. 

Baza zapasowa również może być pojedynczą instancją lub bazą skonfigurowaną za 

pomocą Oracle RAC. 

1.2 Cel i motywacja pracy 
Celem pracy jest zbadanie możliwości opcji Oracle ADG, weryfikacja ich, 

określenie potencjalnego zastosowania w przypadku różnych wymagań przedsiębiorstw 

i organizacji, ocena tych zastosowań i porównanie z innymi rozwiązaniami dostępnymi 

na rynku. Oracle Database to bardzo rozbudowana technologia, dlatego autor w części 

teoretycznej pracy postawił sobie za cel dogłębne przeanalizowanie procesów 

zachodzących w instancji podczas działania opcji Oracle ADG a pominięcie mniej 

ważnych aspektów systemu takich jak np. struktura logiczna danych w plikach.  

Motywacją do napisania pracy było silne pragnienie zapoznania się z 

technologicznymi rozwiązaniami firmy Oracle. System zarządzania bazą danych Oracle 

jest w ostatnich latach najczęściej kupowanym oprogramowaniem w swojej dziedzinie. 

Głównymi odbiorcami produktów Oracle są korporacje z listy najbogatszych firm 

świata (Fortune Global 500) publikowanej przez CNN. Oracle chwali się tym, że 98% 

firm z listy wykorzystuje ich rozwiązania. Sami w 2013 roku zostali sklasyfikowani na 

80. pozycji listy z dochodem na poziomie 9,981 milionów USD [2]. 

Oracle uzyskał tak silną pozycję na rynku, ponieważ można polegać na 

produktach, które dostarcza. Do oprogramowania można dokupić usługę wsparcia 24/7. 

Jest to bardzo wygodna opcja dla bogatych firm, które wolą przenieść jak najwięcej 

ryzyka na producenta. Poza tymi udogodnieniami Oracle tworzy swoje produkty w 

sposób, który umożliwia skalowalność, nieprzerwany czas trwania usługi oraz przewagę 

wydajnościową nad konkurencją. Jedną z opcji uzyskania powyższych parametrów 

systemu jest skonfigurowanie opcji Oracle Active Data Guard, którą opiszę w ramach 

tej pracy. 

1.3 Układ pracy 
Rozdział 1: Wstęp 

Rozdział zawiera ogólny opis badanej technologii i cel pracy. Autor umieścił w 

nim również swoją motywację do napisania pracy o takiej tematyce oraz zakres 

badań wykonanych w trakcie jej trwania.  
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Rozdział 2: Architektura Oracle Active Data Guard 

W tym rozdziale skupiono uwagę na szczegółowym opisie technologii 

związanych z systemem zarządzania bazą danych Oracle oraz opcją replikującą 

dane Oracle Active Data Guard. Pojawiają się tam zagadnienia dotyczące: 

procesów instancji Oracle, zasada działania dwóch trybów transportu dziennika 

powtórzeń – synchronicznego i asynchronicznego, usługi aplikacji fizycznej 

oraz logicznej bazy danych oraz trzy tryby zabezpieczania danych w Oracle 

Active Data Guard maksymalizujące bezpieczeństwo, dostępność oraz 

wydajność. 

 

Rozdział 3: Porównanie rozwiązań zwiększających dostępność systemu zarządzania 

bazą danych 

Architektura maksymalizująca dostępność jest silnie pożądana w wielu 

współczesnych projektach informatycznych. Oracle Active Data Guard jest 

jednym z programów pozwalających utworzenie takiej infrastruktury. W 

rozdziale trzecim opisano konkurencyjną do ADG technologię firmy Microsoft – 

Database Mirroring oraz suplement podnoszący dostępność do ADG firmy 

Oracle – Real Application Cluster. 

 

Rozdział 4: Projekt środowiska testów opcji Oracle Active Data Guard 

W tym rozdziale autor przedstawia zapis jego doświadczeń z ADG. 

Zamieszczono tam opis powstałego środowiska – strukturę komputerów w sieci 

oraz serwery i ich role w konfiguracji. W dalszej części zapisano kilka 

najważniejszych czynności konfiguracyjnych.  

 

Rozdział 5: Testy opcji Oracle ADG. 

W tym rozdziale zamieszczono wiele przypadków testowych badających moją 

konfigurację. Znajdują się tam przypadki testujące działanie replikacji różnych 

typów danych oraz obiektów bazy danych takich jak tabele, sekwencje itp. W 

ostatnich przypadkach testowych opisałem ciekawą metodę wykonania 

instrukcji DDL oraz DML, którą opracowałem w trakcie swoich badań. W 

końcowej części rozdziału opisano potencjalne możliwości zastosowania opcji 

ADG. 
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2 Architektura Oracle Active Data Guard 
 Architektura systemu zarządzania bazą danych Oracle na najwyższym poziomie 

ogólności wyszczególnia dwa elementy. Bazę danych, czyli pliki w pamięci stałej 

serwera, które przechowują dane z tabel, oraz instancję, czyli obszar pamięci 

operacyjnej i zestaw procesów, które dostarczają funkcjonalności do korzystania z 

wyżej wymienionych plików [3]. 

2.1 Procesy instancji odpowiedzialne za transport dziennika powtórzeń 
Instancja bazy danych Oracle składa się z procesów obowiązkowych 

wymaganych do uzyskania podstawowych funkcjonalności systemu zarządzania bazą 

danych. Te procesy to PMON, SMON, DBWn, LGWR, CKPT oraz RECO [4]. Poza 

zestawem podstawowym powołane mogą zostać procesy zapewniające dodatkowe 

funkcjonalności instancji. Instancje Active Data Guard w celu świadczenia tych usług 

mogą korzystać z procesów LNS, RFS, ARCn, FAL, MRP, LSP i innych. 

 

Nazwa Oryginalna nazwa procesu Obowiązkowość 

PMON Process Monitor Podstawowe – wymagane do 

prawidłowego działania 

instancji 
SMON System Monitor 

DBWn Database Writer 

LGWR Log Writer 

CKPT Checkpoint 

RECO Recover 

LNS Log Network Server Potrzebne w ADG – realizują 

funkcjonalności związane z 

replikacją danych 

 

RFS Remote File Server 

ARCn Archiver 

FAL Fetch Archive Log 

MRP Managed Recovery Process 

LSP Logical Standby Process 

   

 

 

PMON – proces odpowiada za monitorowanie procesów instancji. Przydziela zasoby 

uruchamianym procesom oraz zwalnia zasoby i blokady nałożone przez przerwane 

procesy. Uruchamia ponownie przerwane procesy serwera dzielonego i dyspozytora. 

Odpowiada również za przekazywanie informacji o instancji do procesu nasłuchującego 

(Oracle Net listener), który jest uruchomiony poza instancją. 

 

SMON – Do zadań procesu należą głównie: 

 Odtwarzanie podczas startu instancji instancji po awarii. 

 Odtwarzanie przerwanych transakcji, które nie zostały odtworzone przy starcie z 

powodu błędu odczytu pliku lub niedostępności przestrzeni tabel. Zostają one 

odtworzone przy najbliższej dostępności pliku. 

 Oczyszczenie segmentów tymczasowych. 

 Spajanie wolnych przestrzeni (extents) w przestrzeniach tabel zarządzanych 

słownikowo. 

SMON sprawdza regularnie czy jest potrzebny. Inne procesy mogą mogą go wywołać, 

gdy wykryją taką potrzebę. 

 

Tabela 1: Spis procesów instancji niezbędnych do działania opcji Oracle Active Data Guard. 
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DBWn – Zapisuje zawartość buforów do plików danych. Zapisanie brudnych buforów 

do pliku danych odbywa się w następujących przypadkach: 

 Gdy w buforach nie ma miejsca, aby wprowadzić odczytane z pliku dane. 

 Gdy DBWn wykonuje punkt kontrolny. Wtedy wszystkie brudne bufory są 

zapisywane do plików danych. Punkty kontrolne są wykonywane okresowo i 

stanowią punkt, od którego wykonuje się przywracanie instancji. 

 Gdy liczba brudnych buforów przekroczy limit dla instancji. 

 Gdy upłynie limit czasu (time-out). 

 

LGWR – proces odpowiada za zapisywanie informacji o każdej transakcji realizowanej 

w bazie danych. Przepisuje on rekordy dziennika powtórzeń z bufora dziennika 

powtórzeń znajdującego się w SGA do pamięci trwałego zapisu. Rekordy te mogą 

pochodzić z zatwierdzonych lub niezatwierdzonych transakcji. Są one zawsze 

zapisywane do dziennika powtórzeń zanim zostaną zapisane do buforów BD i przez 

proces DBWn do plików danych. LGWR wykonuje zapis do plików dziennika 

powtórzeń zawsze, gdy: 

 

 Użytkownik zatwierdzi transakcję poleceniem commit. 

 Bufor dziennika powtórzeń w SGA jest wypełniony w 1/3. 

 Bufor dziennika powtórzeń w SGA zawiera 1MB danych lub więcej. 

 Przed wykonaniem punktu kontrolnego, który powoduje zapisanie bloków 

danych do plików danych przez proces DBWn. 

 Co ok. 2 sekundy (time-out). 

 

Standardowa konfiguracja plików dziennika powtórzeń to dwie grupy po trzy pliki. 

Proces LGWR pisze wtedy rekordy powtórzeń do dwóch plików jednocześnie – po 

jednym z każdej grupy (zaleca się, aby grupy były umieszczone na oddzielnych 

fizycznie urządzeniach). Gdy pierwsze pliki zostaną zapełnione LGWR zmienia pliki 

docelowe i zaczyna pisać do kolejnej pary. Pliki są wykorzystywane cyklicznie i mogą 

być archiwizowane przez proces ARCn. 

 

CKPT – uaktualnia numer punktu kontrolnego w plikach kontrolnych oraz nagłówkach 

plików danych a następnie wysyła sygnał do DBWn, aby zapisał bloki bufora do plików 

danych.  

 

LNS – Głównym zadaniem procesu jest przesyłanie rekordów bądź całych plików 

dziennika powtórzeń do innych instancji, również tych uruchomionych na innym 

serwerze. Może działać w trybie synchronicznym bądź asynchronicznym. 

 

RFS – Proces jest czytelnikiem dla procesu LNS innej instancji. Odbiera dane 

dziennika powtórzeń i zapisuje do plików dziennika powtórzeń bazy zapasowej 

(standby redo log files). 

 

ARCn – Zapisuje pliki dziennika powtórzeń w celu zapewnienia odtwarzalności stanu 

bazy danych z przeszłości z dokładnością do pojedynczej transakcji. W wypadku awarii 

bazy zapasowej lub sieci pełni rolę obserwatora, aby po odzyskaniu dostępności jak 

najszybciej przesłać do tej lokalizacji brakujące pliki dziennika powtórzeń wypełniając 

w ten sposób powstałą lukę (odbudowa luki została opisana w dalszej części tego 

rozdziału). W wersji 11gR2 zwiększono maksymalną liczbę uruchomionych procesów 
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ARCn do 30, którą należy zapisać w parametrze instancji 

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES. 

 

FAL – Proces jest powoływany w lokalizacji produkcyjnej i zapasowej. Jego zadaniem 

jest odbudowa luki. Zadanie to wykonuje poprzez przesyłanie zarchiwizowanych 

plików dziennika powtórzeń do lokalizacji zapasowej. 

 

MRP – Aplikuje zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń w lokalizacji zapasowej. 

2.2 Transport rekordów dziennika powtórzeń 

 Usługa transportowa koordynuje transmisję rekordów powtórzeń do bazy 

zapasowej. Oddzielny proces instancji LNS odczytuje z bufora dziennika powtórzeń w 

SGA te same dane co LGWR i przekazuje je przez Oracle Net Services do procesów 

RFS uruchomionych na instancjach zapasowych. Konfiguracja odbiorców znajduje się 

w parametrach bazy danych LOG_ARCHIVE_DEST_n. Proces RFS następnie zapisuje 

rekordy do sekwencyjnego pliku dziennika powtórzeń bazy zapasowej (standby redo 

log file - SRL). Nie należy ich mylić z plikami dziennika powtórzeń na bazie zapasowej 

(redo log files). Każde z nich są inaczej tworzone. Odpowiednio: 

 

 

Każda z instancji w konfiguracji może być klastrem instancji Real Application Cluster 

lub pojedynczą instancją. Poniżej znajduje się ogólny diagram działania procesów LNS 

oraz RFS, który zostanie później rozszerzony i opisany dokładniej wraz z 

uwzględnieniem transportu w trybie synchronicznym i asynchronicznym. 

 

 
Rysunek 1. Transport w Oracle Active Data Guard. Opracowanie własne na podstawie rysunku 

Data Guard Process Architecture [5]. 

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE 

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE 
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2.3 Tryb synchronicznego transportu rekordów dziennika powtórzeń 
 W trybie synchronicznym (SYNC) lub też inaczej zwanym „zero data loss” 

proces pisarza dziennika powtórzeń LGWR czeka z zatwierdzeniem transakcji aż proces 

LNS potwierdzi, że rekordy powtórzeń zostały zapisane do plików, w co najmniej 

jednej bazie zapasowej. Ten tryb zapewnia odtworzenie każdej zatwierdzonej 

transakcji. 

 

 
Rysunek 2. Przebieg transakcji z transportem synchronicznym (SYNC). Opracowanie własne na 

podstawie rysunku Data Guard Process Architecture [5]. 

 

Przedstawione na Rysunek 2. fazy zatwierdzonej pomyślnie transakcji to: 

 

1. Użytkownik wydaje polecenie COMMIT na skutek, którego zostaje utworzony 

rekord dziennika powtórzeń w buforze w SGA. LGWR odczytuje ten rekord, 

zapisuje go do dziennika powtórzeń w bazie głównej i oczekuje na sygnał od 

procesu LNS. 

2. Proces LNS odczytuje ten sam rekord dziennika powtórzeń z bufora i wysyła go 

przez Oracle Net Services do procesu RFS instancji zapasowej. Proces RFS 

instancji zapasowej zapisuje ten rekord do plików dziennika powtórzeń bazy 

zapasowej (SRL). 

3. Jak tylko proces RFS otrzyma od systemu operacyjnego sygnał zakończenia 

zapisu do pliku, przesyła procesowi LNS informację zwrotną o powodzeniu 

zapisania rekordu powtórzeń, który powiadamia o tym samym proces LGWR. 

Następnie LGWR wysyła sygnał zatwierdzenia transakcji do użytkownika. 

 

Wydajność wyżej opisanej konfiguracji zależy od wydajności sieci pomiędzy 

obydwoma serwerami. Opóźnienie sieci ma silny wpływ na wydajność systemu. 

Skalę wpływu można podejrzeć w dynamicznej perspektywie V$SYSTEM_EVENT. 

2.4 Tryb asynchronicznego transportu rekordów dziennika powtórzeń 

 Asynchroniczny transport (ASYNC) różni się od SYNC tym, że jest pozbawiony 

wymagania, aby LGWR oczekiwał na sygnał potwierdzenia z procesu LNS. W ten 

sposób architektura eliminuje pogorszenie wydajności obserwowane w trybie SYNC. 
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Przestaje mieć znaczenie przepustowość sieci oraz odległość lokalizacji z bazą 

zapasową. LGWR zatwierdza transakcje nawet, jeżeli przepustowość sieci nie pozwala 

na przesłanie poprzednich transakcji. Jeżeli LNS nie jest w stanie nadążyć z 

przesyłaniem rekordów powtórzeń z bufora w SGA jest on przełączany i odczytuje 

transakcje z plików dziennika powtórzeń. Gdy już nadgoni przesyłanie transakcji źródło 

LNS jest ponownie zmieniane na bufor dziennika powtórzeń. 

  

 Stosunek odczytów z plików dziennika powtórzeń do odczytów z bufora 

powtórzeń jest możliwy do odczytania z perspektywy X$LOGBUF_READHIST. Niski 

współczynnik oznacza częste odczyty z plików dziennika. Metodą poprawienia tej 

statystyki może być zwiększenie bufora dziennika powtórzeń. 

 

 Wadą tego rozwiązania jest potencjalne ryzyko utraty transakcji w sytuacji, gdy 

spełnione są następujące warunki: 

 

 Użytkownik wprowadził zmiany i otrzymał potwierdzenie transakcji od bazy 

produkcyjnej. 

 Z powodu opóźnienia sieci rekordy powtórzeń nie zostały jeszcze wysłane do 

bazy zapasowej. 

 Nastąpiło uszkodzenie nośnika z danymi bazy produkcyjnej np. wskutek pożaru.  

 

Tryb ten jest częściej używany w projektach wymagających polepszenia wydajności 

bazy np. na potrzeby raportowania. Nie należy się obawiać implementowania 

konfiguracji w tym trybie. Trzeba jednak zapewnić przepustowość sieci, która poradzi 

sobie z obciążeniem ze strony serwera i nie będzie wprowadzać niebezpiecznego 

opóźnienia w transporcie rekordów powtórzeń.  

 

 
 
Rysunek 3. Przebieg transakcji z transportem asynchronicznym (ASYNC). Opracowanie własne na 

podstawie rysunku Data Guard Process Architecture [5]. 

 

Podsumowanie trybu ASYNC: 

 

 Brak zależności pomiędzy LGWR oraz LNS. 
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 Automatyczne przełączenie się procesu LNS na odczyt z plików dziennika 

powtórzeń (online redo log files), gdy bufor dziennika powtórzeń zostanie 

wyczyszczony. 

 LNS ma zerowy narzut, gdy czyta z SGA, a minimalny, gdy czyta z plików 

dziennika powtórzeń. 

 Możliwość utraty danych, gdy są wysokie opóźnienia na łączu (lag). 

2.5 Odbudowa luki w dzienniku powtórzeń bazy zapasowej 
 Luka w dzienniku powtórzeń (log file gap) powstaje zawsze, gdy instancja 

główna kontynuuje zatwierdzanie transakcji do bazy danych a proces LNS przestanie 

transportować rekordy powtórzeń. Przykładowo w wyniku zerwania połączenia lub 

awarii instancji zapasowej. Baza główna nie przerywa zapisu do plików dziennika 

powtórzeń. Po jakimś czasie plik dziennika powtórzeń zostaje wypełniony a zapis jest 

kontynuowany do kolejnego pliku w grupie. Wypełniony plik zostaje zarchiwizowany 

przez proces ARCn i tworzy się luka. Ten sam proces testuje dostępność bazy 

zapasowej. Gdy wykryje odnowienie połączenia odpytuje plik kontrolny bazy 

zapasowej poprzez proces RFS, jaki jest numer sekwencji ostatniego zarchiwizowanego 

pliku dziennika powtórzeń w bazie zapasowej. Następnie przesyła brakujące pliki z 

użyciem dodatkowych procesów ARCn. Przy następnym przełączeniu pliku dziennika 

powtórzeń proces LNS połączy się z instancją zapasową i rozpocznie transmisję 

aktualnych rekordów powtórzeń. W tym samym czasie działające w tle procesy ARCn 

odbudują lukę. Jak tylko procesy stosujące (apply) rekordy powtórzeń do plików 

danych nadrobią zaległość do aktualnego pliku dziennika powtórzeń przełączają swoje 

źródło danych ze zarchiwizowanych plików dziennika na pliki dziennika bazy 

zapasowej (standby redo log). W ten sposób zostaje przywrócony normalny przepływ 

danych w konfiguracji. Poniżej znajduje się diagram obrazujący opisaną procedurę [5]. 
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Rysunek 4. Procedura odbudowy luki po awarii instancji zapasowej. Opracowanie własne na 

podstawie rysunku Data Guard Process Architecture [5]. 

 

2.6 Usługa aplikacji dziennika powtórzeń (Apply services) 

 Oracle Active Data Guard umożliwia wybór jednej z dwóch metod aplikacji 

rekordów powtórzeń. Redo Apply dla fizycznej bazy zapasowej, oraz SQL Apply dla 

logicznej bazy zapasowej. Cechy wspólne tych rozwiązań to [1][3]: 

 

 Oba synchronizują bazę zapasową danymi z bazy głównej. 

 Oba oferują możliwość instalacji bazy zapasowej bez zmniejszania wydajności 

bazy głównej. 

 Oba umożliwiają szybką zmianę roli bazy zapasowej na główną. 

 Oba umożliwiają otwarcie bazy w trybie odczytu. 

2.6.1 Redo Apply – baza zapasowa z fizyczną aplikacją dziennika powtórzeń 

 Tworzy replikę bazy głównej aplikując rekordy powtórzeń z plików dziennika 

powtórzeń bazy zapasowej. W wyniku takiej aplikacji otrzymujemy bazę odpowiednią 

do bazy głównej z dokładnością do pojedynczego bloku – fizycznie zgodną. Możliwe 

jest stosowanie tej metody w trybie SYNC oraz ASYNC. Jeżeli Data Guard wykryje 

niezgodność w przesyłanych danych automatycznie pobierze poprawne rekordy z bazy 

głównej. Walidacja może odbywać się w procesach transportujących oraz aplikujących. 

Aby możliwe było aplikowanie rekordów powtórzeń obie bazy muszą być w tej samej 

wersji oraz być zainstalowane na takim samym systemie operacyjnym. 

 

Cechy rozwiązania: 
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 Brak ograniczeń związanych z typem danych replikowanych rekordów. 

 Wysoka wydajność spowodowana niskim skomplikowaniem procesu. 

 Walidacja danych przed zaaplikowaniem. 

 Możliwość wykonywania zapytań tylko czytających dane. 

 

Aby włączyć aplikowanie rekordów powtórzeń w tle należy wykonać polecenie: 

 

 

 

Domyślnym momentem aplikowania rekordów powtórzeń jest moment archiwizowania 

pliku dziennika powtórzeń bazy zapasowej. Aby włączyć natychmiastowe aplikowanie 

w bazie zapasowej fizycznej należy wykonać polecenie: 

 

 

 

Aby zatrzymać aplikowanie: 

 

 

2.6.2 SQL Apply – baza zapasowa z logiczną aplikacją dziennika powtórzeń 

 Replikacja odbywa się za pośrednictwem procesu LSP (logical standby proces) 

na bazie zapasowej. Wymaga znacznie więcej pracy procesora niż Redo Apply przez 

proces, który buduje zapytanie SQL. To zapytanie odzwierciedla zmiany zgodne 

logicznie z tymi wprowadzonymi po stronie bazy produkcyjnej. Aplikowanie zapytań 

SQL jest koordynowane przez proces LSP. SQL Apply nie wspiera replikacji niektórych 

typów danych takich jak CLOB, BFILE, LONG, ROWID, NCLOB, UROWID, 

LONG RAW. 

 

Cechy rozwiązania: 

 

 Ograniczenie bardziej skomplikowanych typów danych. 

 Większy narzut na zasoby serwera związany z procesami aplikowania. 

 Baza danych może zawierać dodatkowe tabele jak również zmaterializowane 

perspektywy (materialized view) i lokalne indeksy poza replikowanymi danymi. 

 Możliwość otwarcia w trybie do odczytu/zapisu. Modyfikowane mogą być tylko 

dane niereplikowane. 

 

Aby włączyć aplikowanie rekordów powtórzeń do bazy zapasowej logicznej należy 

wykonać polecenie: 

 

 

 

Aby włączyć natychmiastowe aplikowanie należy wykonać polecenie: 

 

 

 

Aby zatrzymać aplikowanie: 

 

 

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT; 

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING 

CURRENT LOGFILE; 

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL; 

SQL> ALTER DATABASE START LOGICAL STANDBY APPLY; 

SQL> ALTER DATABASE START LOGICAL STANDBY APPLY IMMEDIATE; 

SQL> ALTER DATABASE STOP LOGICAL STANDBY APPLY; 
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2.7 Tryby zabezpieczania danych (protection modes) 
Bywają sytuacje, że profil biznesu nie pozwala na utratę żadnych transakcji. W 

innych przypadkach dostępność usługi jest ważniejsza niż potencjalna utrata danych w 

wyniku wielu jednoczesnych uszkodzeń. Czasami potrzebujemy zapewnić maksymalną 

wydajność nawet kosztem utraty danych w przypadku uszkodzenia pojedynczego 

komponentu. Dlatego Data Guard oferuje nam trzy tryby zabezpieczania danych [1]. 

 

2.7.1 Maksymalizacja bezpieczeństwa (maximum protection)  

Tryb zapewnia, że w wyniku awarii bazy produkcyjnej żadna transakcja nie 

zostanie utracona. Aby zapewnić takie bezpieczeństwo dane dziennika powtórzeń 

muszą zostać zapisane w bazie produkcyjnej i co najmniej jednej bazie zapasowej, aby 

transakcja została zaakceptowana. Jeżeli żadna z baz zapasowych nie będzie dostępna to 

baza produkcyjna nie zatwierdzi transakcji i sama się zamknie uniemożliwiając w ten 

sposób dalsze działanie systemu. Wymaga skonfigurowania transportu synchronicznego 

(SYNC) 

 

2.7.2 Maksymalizacja dostępności (maximum availability)  

Tryb zabezpieczenia zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa danych bez 

upośledzania dostępności bazy produkcyjnej. Tak jak w trybie maksymalizacji 

bezpieczeństwa transakcje są zatwierdzane w bazie produkcyjnej po zapisaniu ich do 

pliku dziennika powtórzeń oraz do pliku dziennika powtórzeń jednej z baz zapasowych. 

Jeżeli baza produkcyjna nie odnajdzie ani jednej bazy zapasowej gotowej przyjąć dane 

powtórzeń to zachowuje się ona tak jak w trybie maksymalizacji wydajności. 

Priorytetem tego trybu jest zapewnienie dostępności usługi a dopiero na drugim miejscu 

ochrona przed utratą danych. Można sobie wyobrazić, że jest możliwa utrata danych w 

przypadku, gdy awarii ulegnie kilka elementów systemu. Przykładowo awaria bazy 

produkcyjnej po awarii bazy zapasowej lub awaria bazy produkcyjnej po czasowym 

braku łączności z bazą zapasową. Wymaga skonfigurowania transportu 

synchronicznego (SYNC). 

 

2.7.3 Maksymalizacja wydajności (maximum performance)  

Domyślny tryb zabezpieczania danych. Zapewnia najwyższy stopień 

bezpieczeństwa danych bez wpływania na wydajność bazy produkcyjnej. Transakcje w 

bazie produkcyjnej są zatwierdzane jak tylko zostaną zapisane do plików dziennika 

powtórzeń w lokalizacji produkcyjnej. Dane dziennika powtórzeń są wysyłane 

asynchronicznie do baz zapasowych a LGWR bazy produkcyjnej nie oczekuje na ich 

zatwierdzenie ze strony procesu LNS. Ten tryb wymaga skonfigurowania transportu 

asynchronicznego (ASYNC). W przypadku uszkodzenia serwera głównego należy się 

liczyć z utratą danych. Ilość utraconych danych zależy od rozmiaru luki pomiędzy 

danymi zatwierdzonymi a zreplikowanymi pomyślnie. Z tego powodu sukces działania 

tego trybu w dużym stopniu zależy od wydajności sieci. Nie wymaga zakładania plików 

dziennika powtórzeń bazy zapasowej, ale zaleca się, aby je jednak utworzyć. 
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3 Porównanie rozwiązań zwiększających dostępność SZBD. 
Wiele dzisiejszych systemów informatycznych jest budowanych w celu 

zwiększenia generowanych zysków ze sprzedaży towarów lub usług. Temat 

architektury o nieprzerwanym czasie usługi stał się, więc popularny wśród architektów. 

W ostatnich latach powstało wiele artykułów i prac dotyczących problemu. Eksperci 

dziedzinowi stworzyli miarę określającą dostępność, która wykorzystuje dwa 

współczynniki: średni czas pomiędzy awariami (mean time between failures) oraz 

maksymalny czas przywrócenia usługi (maximum time to repair) [6]. 

 

𝐴 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

Jak łatwo zauważyć oprócz bezawaryjności ważnym współczynnikiem dla 

dostępności jest czas przywrócenia systemu do działania. Na przykład, jeżeli system ma 

czas pomiędzy awariami równy 100 000 godzin, a przywrócenie usługi trwa 1 godzinę 

to otrzymujemy dostępność wynoszącą 100 000/100 001 równoznacznie 99,999%. Aby 

osiągnąć taki wynik system musiałby działać nieprzerwanie ponad 11 lat zanim uległby 

awarii na jedną godzinę. 

 

Współczesne systemy są zagrożone awariami z kilku podstawowych przyczyn, 

które charakteryzują się różnymi skutkami problemu [6]. 

 Awaria sprzętowa – dotyczy ok. 10% awarii systemów. Problem ze sprzętem może 

skutkować długą niedostępnością systemu. Metodą zapobiegania niedostępności w 

tym przypadku jest instalacja redundantnych urządzeń lub kopia całego systemu. 

 Awaria środowiskowa – spowodowana warunkami atmosferycznymi i dostępnością 

mediów. Najprostszym przykładem może być przerwa w dostawie prądu. 

 Awaria sieci – problemem jest zarówno awaria ze strony dostawcy jak i awarie 

urządzeń wewnątrz infrastruktury systemu. Budując system o wysokiej dostępności 

należy wykupić łącza u kilku dostawców, które są dostarczane drogą kablową, 

radiową oraz satelitarną. 

 Awarie oprogramowania – spowodowane błędami w aplikacjach obsługujących 

system. Aby przeciwdziałać tego typu problemom należy np. poświęcić więcej 

czasu na testowanie aplikacji oraz jej właściwe skonfigurowanie. 

 

Branża Operacja biznesowa Średni kosz jednej godziny 

niedostępności systemu 

Finansowa Działalność maklerska 6,45 mil. $ 

Finansowa Karty kredytowe 2,6 mil. $ 

Media Telewizja pay-per-view 150 tys. $ 

Transport Rezerwacje lotów 89,5 tys. $ 

 

 

 

 

Oracle Active Data Guard jest opcją umożliwiającą budowanie systemów z 

krótszym czasem niedostępności. W dalszej części tego rozdziału opiszę dwie 

konkurencyjne technologie stworzone z myślą o systemach o nieprzerwanym czasie 

dostępu. 

Tabela 2: Straty związane z niedostępnością kluczowych systemów informatycznych. Na 

podstawie tabeli 2.2 (6). 
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3.1 Oracle ADG vs Microsoft SQL Server 2008R2 Database Mirroring 
 Microsoft Database Mirroring jest funkcjonalnością wprowadzoną w wersji SQL 

Server 2005. Microsoft opisuje zasadę działania, jako transport rekordów powtórzeń z 

głównego serwera (the principal) do zapasowego (the mirror) z możliwością szybkiego 

automatycznego przełączenia (failover). Aplikacje klienckie mogą być zaprogramowane 

tak, aby w przypadku niedostępności serwera głównego przekierowały swoje zapytania 

do instancji zapasowej. Po odpowiednim skonfigurowaniu Database Mirroring może 

zapewnić przełączenie automatyczne bez utraty zatwierdzonych transakcji.  

 Zasada działania jest podobna do rozwiązania firmy Oracle, ale należy 

wspomnieć, że Database Mirroring nie jest rozwiązaniem tak dojrzałym jak Active Data 

Guard. Microsoft pierwszy raz przedstawił możliwość replikacji bazy danych w wersji 

SQL Server 2005 Service Pack 1 z kwietnia 2006. Active Data Guard jest 

implementowany już od Oracle 7, który miał premierę w 1992 roku. Z tego powodu 

replikacja Microsoftu nie zawiera jeszcze wielu ustawień dostępnych w systemie Oracle 

Database. 

 

 Oto lista funkcjonalności dających przewagę Oracle Active Data Guard nad 

Microsoft Database Mirroring. Zestawienie przygotowano w oparciu o dokumenty 

[7][8][9]. 

 

1) Możliwość otwarcia bazy zapasowej w konfiguracji Oracle Active Data Guard w 

trybie tylko do odczytu podczas włączonego transport rekordów dziennika 

powtórzeń.  

 

 Pomimo iż baza zapasowa w konfiguracji Oracle Active Data Guard nie 

może być otwarta z możliwością zapisu to jest możliwe otwarcie jej w trybie 

tylko do odczytu. Zapewnia to spełnienie wymagań związanych z 

raportowaniem. 

 

2) Oracle Data Guard umożliwia przełączenie ręczne za pomocą jednego kliknięcia z 

zapewnieniem zachowania każdej transakcji bez względu na tryb zabezpieczenia 

danych (protection mode) konfiguracji. 

 

 SQL Server 2008 Database Mirroring umożliwia ręczne przełączenie roli 

bazy zapasowej na rolę bazy głównej w konfiguracji asynchronicznej. 

Microsoft zaleca zastosowanie takiego natychmiastowego przełączenia 

tylko, jeżeli dopuszczamy utratę pojedynczych transakcji.  

 W bazie Oracle takie przełączenie wykonuje się jednym kliknięciem w 

interfejsie Enterprise Manager. Można je wykonać w konfiguracji 

synchronicznej oraz asynchronicznej zapewniając brak utraty 

zatwierdzonych danych. 

 

3) Microsoft Database Mirroring nie umożliwia skonfigurowania wielu baz 

zapasowych. 

 

 Oracle Active Data Guard umożliwia konfigurację do 30 baz zapasowych 

fizycznych i logicznych. Jest to rozwiązanie, z którego korzysta wielu 

klientów instalując bazę raportową w sieci lokalnej oraz „na wypadek 

awarii” w oddalonej lokalizacji. 
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 Microsoft Database Mirroring pozwala jedynie na skonfigurowanie pary baz 

główna–zapasowa.   

 

4) Baza zapasowa Microsoftu nie pozwala na wykonywanie kopii zapasowych. 

 

 Baza fizyczna z konfiguracji Oracle Active Data Guard może zostać użyta 

do wykonania kopii zapasowej, która może posłużyć do odzyskania bazy 

głównej. Jest to operacja często stosowana w wysokodostępnych 

środowiskach gdzie wyznacza się bardzo krótkie okna czasowe na czynności 

administratorskie. 

 

5) Microsoft Database Mirroring nie pozwala na kaskadowanie baz zapasowych 

 

 Oracle Active Data Guard umożliwia skonfigurowanie transportu tak, aby 

bazy zapasowe przesyłały rekordy powtórzeń do pozostałych baz 

zapasowych. Pozwala to na odciążenie procesora oraz zasobów sieciowych 

w środowisku produkcyjnym. 

 

6) Obserwator w konfiguracji Microsoftu (witness) wymaga dodatkowej trzeciej 

instancji SQL Server 2008. 

 

 Dodatkowa instancja może obserwować kilka konfiguracji, ale taki narzut 

wymaga wykupienia dodatkowej licencji na instancję obserwatora.  

 W konfiguracji Oracle obserwatorem (observer) jest jeden łatwy do 

zainstalowania proces obserwatora, który może zostać uruchomiony na 

zewnętrznym serwerze za pomocą narzędzia dgmgrl. 

3.2 Oracle ADG vs Oracle RAC 
 

Opcja Oracle Real Application Cluster zwiększa dostępność oraz wydajność 

systemu. Baza danych w najprostszym przypadku jest obsługiwana przez jedną 

instancję. Zastosowanie opcji RAC umożliwia utworzenie w środowisku wielu instancji 

na oddzielnych serwerach, które przetwarzają dane z jednej bazy danych. Utworzenie 

wielu instancji dla jednej bazy danych jest możliwe dzięki oprogramowaniu 

klastrującemu Oracle Clusterware. Oprogramowanie to zapewnia komunikację między 

instancjami oraz sprawia, że klaster jest widoczny dla aplikacji, jako pojedynczy serwer. 

Zastosowanie wielu serwerów może zwiększyć wydajność przetwarzania systemu. Dla 

jednej bazy danych jest możliwe utworzenie do 100 instancji [10]. 

 

Opcję RAC wykorzystujemy głównie w systemach osiągających wysokie 

obciążenie w godzinach szczytu. Ponieważ każda sesja wymaga zużycia pamięci RAM 

bardzo szybko można zużyć zasoby pojedynczego serwera.  

Poza zwiększeniem limitu utworzonych sesji RAC zwiększa rozmiar pamięci 

operacyjnej – każda instancja posiada własne SGA. Zwiększenie pamięci na bufory 

może przyspieszyć przetwarzanie. Aby dane z buforów nie były czyszczone zbyt często 

można podzielić instancje tematycznie tak, aby departament wykonujący zapytania do 

pewnej grupy tabel posiadał swoją instancję. W ten sposób wspomniany departament 

nie będzie czyścił buforów innych departamentów swoimi zapytaniami. Obniżymy w 

ten sposób liczbę zapisów i odczytów z pamięci stałej. 
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Główne cechy RAC: 

 Pozwala utworzyć wiele instancji do jednej bazy danych, 

 Chroni przed awarią instancji, 

 Pozwala na zrównoleglenie niektórych operacji, 

 Zwiększa całkowity rozmiar buforów oraz limit podłączonych sesji 

użytkownika. 

 Licencja tej opcji oraz asysta techniczna jest dwukrotnie droższa od Oracle 

ADG – w przeliczeniu na jeden procesor lub na jednego użytkownika. 
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4 Projekt środowiska testów opcji Oracle ADG 
  

4.1 Cel i zakres testów 
 

Plan testów obejmuje sprawdzenie możliwości utworzonych konfiguracji opcji 

Oracle Active Data Guard. Opisane zostały przypadki testowe potwierdzające działanie 

funkcjonalności replikujących. Sprawdzone zostało jak system zachowuje się przy 

tworzeniu nowych obiektów bazy danych takich jak tabele z więzami integralności, 

indeksy, perspektywy, sekwencje, synonimy oraz podprogramy. Następnie zbadałem 

czy replikacja odbywa się poprawnie przy przesyłaniu danych o skomplikowanych 

typach danych takich jak XMLType oraz CLOB. 

4.2 Opis środowiska testowego 
Wirtualne maszyny, na których został skonfigurowany Oracle Active Data Guard 

są dostępne z wydziałowego serwera galera.ii.pw.edu.pl i nie ma do nich 

bezpośredniego dostępu z zewnątrz sieci WEiTI. System operacyjny każdego z 

serwerów to Oracle Linux Server release 6.4. 

 

 

 
Rysunek 5. Diagram sieci serwerów wykorzystanych do konfiguracji. Opracowanie własne. 

 

Pozostałe oprogramowanie, które zostało użyte w celu wykonania zadania: 
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 Oracle Database Enterprise Edition 11gR2 – Wykorzystana wersja systemu 

zarządzania bazą danych. 

 Database Configuration Assistant (DBCA) 11.2 – Utworzenie testowej bazy 

danych. 

 SQL*Plus 11.2 – Klient bazy danych, wykonywanie skryptów, wykonywanie 

poleceń konfiguracyjnych, zamykanie i otwieranie baz danych. 

 Oracle Net Manager (netmgr) – skonfigurowanie serwisów (Local Net Service 

Name) oraz procesów nasłuchujących (listener). 

 Listener Control (lsnrctl) – program sterujący procesami nasłuchu. 

 Recovery Manager (RMAN) – utworzenie kopii zapasowej, odtworzenie bazy 

danych w lokalizacji zapasowej. 

 Data Guard command-line interface (DGMGRL) – zarządzanie utworzoną 

konfiguracją Active Data Guard, tworzenie procesu obserwatora, wykonywanie 

automatycznego przełączenia (failover) oraz ręcznego przełączenia (switchover). 

 PuTTY Release 0.63 – Wykorzystywany do tworzenia sesji ssh. Większość 

zadań była wykonywana na zasadzie wpisywania komend w linii poleceń. 

 Xming X Server for Windows 6.9.0.31 – Tworzenie sesji graficznej ssh, 

utworzenie testowej bazy danych za pomocą programu graficznego dbca. 

 Inne: scp, vi, ssh  

 

4.3 Bazy danych i ich role w testowanej konfiguracji Oracle ADG 
 Wykonana konfiguracja Oracle Active Data Guard zawiera instancję 

produkcyjną, instancję zapasową oraz proces obserwatora uruchomiony na zewnętrznej 

maszynie. Proces obserwatora nieustannie sprawdza dostępność instancji wykorzystując 

do tego celu uruchomiony w nich proces DMON. Obserwator umożliwia szybkie 

odnowienie usługi (fast-start failover) po awarii serwera produkcyjnego. Awaria zostaje 

wykryta automatycznie i następuje przełączenie bazy zapasowej w bazę główną. 

Przełączenie zajmuje od 15 do 25 sekund i może zostać wykonane bez wpływu na 

doświadczenia aktualnych użytkowników. 

 



24 

 

 
Rysunek 6. Diagram instancji baz w konfiguracji wraz z procesem obserwatora. Opracowanie 

własne. 
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4.4 Konfiguracja środowiska testowego 
 W tym rozdziale opiszę w skrócie, jakie czynności musiałem podjąć w celu 

skonfigurowania środowiska. Wskażę również, w jakim celu dany komponent musiał 

zostać skonfigurowany. 

Kroki konfiguracyjne są podane w taki sposób, jaki były wykonywane w dostępnym 

testowym środowisku. W innych warunkach może zajść potrzeba dokonania 

dodatkowych czynności [1][11][12][13][14]. 

4.4.1 Utworzenie fizycznej bazy zapasowej 

4.4.1.1 Czynności wstępne 

A. Konfiguracja nazw serwisów TNS 

Lokalizacja: Produkcyjna i zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Plik konfiguracyjny $ORACLE_HOME/admin/network/ 

tnsnames.ora 

 

Czynność umożliwi nam odnoszenie się do instancji używając skróconych nazw 

zamiast całego ciągu określającego adres serwera, numer portu oraz protokół. 

 

Czynność można wykonać za pomocą graficznego programu netmgr lub zmieniając plik 

konfiguracyjny tak, aby zawierał poniższe wpisy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Konfiguracja procesu nasłuchu instancji 

Lokalizacja: Produkcyjna i zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Plik konfiguracyjny $ORACLE_HOME/admin/network/ 

listener.ora 

 

Konfiguracja procesu nasłuchującego tak, aby obsługiwał połączenia kierowane do 

instancji. Konfiguracja ta może również zostać wykonana za pomocą graficznego 

# /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora 
 

BOSTON = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orem4.ii.pw.edu.pl)(PORT = 1521)) 

    ) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SERVICE_NAME = boston.orem4.ii.pw.edu.pl) 

    ) 

  ) 

 

DWH = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS_LIST = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orem3.ii.pw.edu.pl)(PORT = 1521)) 

    ) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SERVER = DEDICATED) 

      (SERVICE_NAME = dwh.orem3.ii.pw.edu.pl) 

    ) 

  ) 
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netmgr lub wprowadzając poniższy wpis do pliku listener.ora. W lokalizacji 

produkcyjnej parametr HOST został ustawiony na orem3 natomiast w lokalizacji 

zapasowej na orem4. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie należy uruchomić proces nasłuchujący wywołując program lsnrctl z 

parametrem start w obu lokalizacjach. 

 

 

 

 

A w odpowiedzi otrzymamy parametry uruchomionego procesu nasłuchującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora 
 

LISTENER = 

  (DESCRIPTION_LIST = 

    (DESCRIPTION = 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) 

      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orem3.ii.pw.edu.pl)(PORT = 1521)) 

    ) 

  ) 

[oracle@orem3 admin]$ lsnrctl start 

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production on 26-DEC-2013 14:14:48 

 

Copyright (c) 1991, 2011, Oracle.  All rights reserved. 

 

Starting /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin/tnslsnr: please 

wait... 

 

TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production 

System parameter file is 

/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora 

Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) 

Listening on: 

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=orem3.ii.pw.edu.pl)(PORT=1521))) 

 

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521))) 

STATUS of the LISTENER 

------------------------ 

Alias                     LISTENER 

Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.3.0 - 

Production 

Start Date                26-DEC-2013 14:14:48 

Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 0 sec 

Trace Level               off 

Security                  ON: Local OS Authentication 

SNMP                      OFF 

Listener Parameter File   

/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora 

Listening Endpoints Summary... 

  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) 

  

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=orem3.ii.pw.edu.pl)(PORT=1521))) 

The listener supports no services 

The command completed successfully 
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4.4.1.2 Przygotowanie bazy produkcyjnej 

A. Włączenie archiwizacji plików dziennika powtórzeń i wymuszenie 

logowania. 

Lokalizacja: Produkcyjna. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Po włączeniu archiwizacji pliki dziennika powtórzeń zanim zostaną nadpisane przez 

proces LGWR zostaną skopiowane do lokalizacji wskazywanych przez parametry bazy 

danych LOG_ARCHIVE_DEST_n. 

 

 

 

 

Zmianę można zaobserwować w perspektywie v$database. 

 

 

 

 

 

 

Włączenie i sprawdzenie wymuszenia kompletnych zapisów do dziennika powtórzeń 

odbywa się następująco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ustawienie parametrów bazy danych 

Lokalizacja: Produkcyjna. 

Miejsce modyfikacji: Parametry bazy poleceniami wydawanymi po zalogowaniu, 

jako sysdba. 

 

Ustawienie parametrów wpływa na przyporządkowanie bazom roli (produkcyjnej lub 

zapasowej), ustawienie trybu transportu SYNC/ASYNC, lokalizacji docelowych czy 

zarządzanie replikacją plików. 

 

Parametry ustawiane w tym kroku: 

 LOG_ARCHIVE_CONFIG – W każdej bazie konfiguracji parametr ma taką 

samą wartość. Są to wymienione po przecinkach nazwy (parametry 

DB_UNIQUE_NAME) baz danych znajdujących się w konfiguracji. W naszym 

przypadku są to nazwy dwh oraz boston. 

 LOG_ARCHIVE_DEST_2 – Wskazuje cel archiwizacji plików dziennika 

powtórzeń. W konfiguracji Active Data Guard ten parametr wskazuje na bazę, 

do której pliki są replikowane. Można go uzależnić od aktualnej roli instancji jak 

również stosować dla różnych plików dziennika powtórzeń. Poniżej parametr 

jest ustawiony tak, że transportuje pliki dziennika powtórzeń, używając nazwy 

serwisu boston, gdy instancja jest w roli produkcyjnej. 

SQL> STARTUP MOUNT; 

SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG; 

SQL> ALTER DATABASE OPEN; 

SQL> SELECT log_mode FROM v$database; 

 

LOG_MODE 

------------ 

ARCHIVELOG 

 

SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING; 

 

SQL> SELECT force_logging FROM v$database; 

 

FOR 

--- 

YES 
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 LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 – Można bez usuwania konfiguracji 

wyłączyć/lub wyłączyć replikowanie danej lokalizacji. Ustawiony na wartość 

ENABLE stosuje się do ustawień z parametru LOG_ARCHIVE_DEST_2. 

 REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE – Musi być ustawiony na EXCLUSIVE 

lub SHARED, jeżeli używany jest plik haseł. 

 FAL_SERVER – Zazwyczaj jest to nazwa serwisu TNS bazy produkcyjnej i 

wskazuje na lokalizację, z której należy pobrać dane, aby odbudować lukę. 

 DB_FILE_NAME_CONVERT – Parametr wskazuje, jakie zmiany należy 

dokonać w ścieżce pliku w lokalizacji zapasowej. Jest wymagany, gdy obie bazy 

znajdują się w jednym systemie lub gdy systemy mają różną strukturę 

katalogów. 

 LOG_FILE_NAME_CONVERT - Parametr wskazuje, jakie zmiany należy 

dokonać w ścieżce pliku dziennika powtórzeń w lokalizacji zapasowej. 

 STANDBY_FILE_MANAGEMENT – Wartość AUTO sprawia, że 

dodawanie/usuwanie plików w bazie produkcyjnej jest wykonywane również w 

bazach zapasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Wygenerowanie pliku z parametrami oraz pliku kontrolnego dla bazy 

zapasowej. 

Lokalizacja: Produkcyjna. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Plik z parametrami (parameter file) oraz plik kontrolny (control file) muszą zostać 

wygenerowane specjalnymi poleceniami w instancji produkcyjnej. Pliki zostaną później 

skopiowane a plik z parametrami zostanie zmodyfikowany na potrzeby bazy zapasowej. 

 

 

 

4.4.1.3 Kopiowanie bazy produkcyjnej do lokalizacji zapasowej 

A. Utworzenie kopii zapasowej bazy produkcyjnej. 

Lokalizacja: Produkcyjna. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane w terminalu systemu operacyjnego a 

następnie w programie rman. 

 

Aby utworzyć kopię zapasową programem rman należy wykonano następujące 

polecenia i poczekać na ich zakończenie. 

 

 

 

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG=’DG_CONFIG=(DWH,BOSTON)’; 

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2=’SERVICE=BOSTON 

VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=boston’; 

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE; 

SQL> ALTER SYSTEM SET REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE SCOPE=SPFILE; 

SQL> ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER=boston; 

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_FILE_NAME_CONVERT=’boston’,’dwh’ SCOPE=SPFILE; 

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_FILE_NAME_CONVERT=’boston’,’dwh’ SCOPE=SPFILE; 

SQL> ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO; 
 

SQL> ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS ‘/tmp/stdcontrol.ctl’; 

SQL> CREATE PFILE=’/tmp/initstd.ora’ FROM SPFILE; 

[oracle@orem3 admin]$ rman target=/ 

RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG; 
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B. Duplikowanie zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń oraz kopii 

zapasowej do lokalizacji zapasowej. 

Lokalizacja: Kopia z produkcyjnej do zapasowej. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane w terminalu systemu operacyjnego. 

 

Kopia zapasowa utworzona w poprzednim kroku została zapisana do obszaru szybkiego 

odzyskiwania (flash recovery area). W tym samym miejscu znajdowały się 

zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. Jednym poleceniem skopiujemy je do 

lokalizacji zapasowej. 

 

 

 

 

C. Kopiowanie pliku z parametrami, pliku kontrolnego oraz pliku haseł do 

lokalizacji zapasowej. 

Lokalizacja: Kopia z produkcyjnej do zapasowej. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane w terminalu systemu operacyjnego. 

 

Plik kontrolny został skopiowany do katalogu z danymi bazy oraz do obszaru szybkiego 

odzyskiwania. 

 

 

 

 

 

 

 

Plik z parametrami został skopiowany do katalogu tymczasowego w lokalizacji 

zapasowej. 

 

 

 

Plik z hasłami (password file) został skopiowany do katalogu $ORACLE_HOME/dbs. 

 

 

 

 

4.4.1.4 Przygotowanie bazy zapasowej 

A. Modyfikacja parametrów bazy zapasowej. 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Plik z parametrami /tmp/initstd.ora 

 

Tekstowy plik utworzony z parametrów instancji produkcyjnej musi zostać 

zmodyfikowany, aby można go było używać na potrzeby bazy zapasowej. Poniżej 

wypisane zostały parametry zmodyfikowane na potrzeby bazy zapasowej. 

 

 

 

 

[oracle@orem3 admin]$ scp /tmp/stdcontrol.ctl 

oracle@orem4:/u01/app/oracle/oradata/boston/control01.ctl 

 

[oracle@orem3 admin]$ scp /tmp/stdcontrol.ctl 

oracle@orem4:/u01/app/oracle/flash_recovery_area/boston/control02.ctl 

[oracle@orem3 admin]$ scp /tmp/initstd.ora oracle@orem4:/tmp/initstd.ora 

[oracle@orem3 admin]$ scp 

/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/orapwdwh 

oracle@orem4:/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/ 

[oracle@orem3 admin]$ scp –r /u01/app/oracle/flash_recovery_area/DWH 

oracle@orem4:/u01/app/oracle/flash_recovery_area/ 

 

*.db_unique_name='boston' 

*.fal_server='DWH' 

*.log_archive_dest_2='SERVICE=dwh LGWR ASYNC 

VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=dwh' 

*.control_files='/u01/app/oracle/oradata/boston/control01.ctl','/u01/app/o

racle/fast_recovery_area/boston/control02.ctl' 

*.db_domain='orem4.ii.pw.edu.pl' 
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 DB_UNIQUE_NAME – Unikalna nazwa bazy danych w konfiguracji Data 

Guard, parametr DB_NAME jest taki sam dla bazy produkcyjnej i zapasowej. 

 CONTROL_FILES – zawiera ścieżkę do plików kontrolnych a ta jest inna w 

bazie zapasowej. 

Pozostałe parametry zostały opisane wcześniej przy okazji konfigurowania bazy 

produkcyjnej. 

 

B. Utworzenie pliku parametrów serwera (spfile) ze zmodyfikowanego pliku 

parametrów (pfile). 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Na tym etapie następuje załadowanie przygotowanego pliku, aby instancja zapasowa 

działała z ustalonymi parametrami. 

 

 

 

 

C. Odtworzenie kopii zapasowej w lokalizacji zapasowej. 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane w terminalu systemu operacyjnego a 

następnie w programie rman. 

 

W tym kroku następuje odtworzenie wcześniej wykonanej kopii bazy danych w celu 

utworzenia repliki bazy produkcyjnej. 

 

 

 

 

D. Utworzenie plików dziennika powtórzeń bazy zapasowej. 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Utworzenie plików dziennika powtórzeń bazy zapasowej jest niezbędne do 

uruchomienia transportu z natychmiastową aplikacją (real time apply). Pliki te powinny 

mieć rozmiar plików dziennika powtórzeń. Zaleca się, aby utworzyć o jedną grupę SRL 

więcej niż jest grup plików dziennika powtórzeń. Jeżeli któraś baza danych jest 

obsługiwana przez klaster instancji RAC należy liczbę dzienników przemnożyć przez 

największą liczbę instancji RAC według poniższego wzoru [15]. 

 

(𝑚𝑎𝑥. 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑝𝑙𝑖𝑘ó𝑤 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑡ó𝑟𝑧𝑒ń + 1) × 𝑚𝑎𝑥. 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE 

(‘/u01/app/oracle/oradata/boston/standby_redo01.log’) SIZE 50M; 

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE 

(‘/u01/app/oracle/oradata/boston/standby_redo02.log’) SIZE 50M; 

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE 

(‘/u01/app/oracle/oradata/boston/standby_redo03.log’) SIZE 50M; 

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE 

(‘/u01/app/oracle/oradata/boston/standby_redo04.log’) SIZE 50M; 

[oracle@orem3 admin]$ rman target=/ 

RMAN> STARTUP MOUNT; 

RMAN> RESTORE DATABASE; 

 

SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE=’/tmp/initstd.ora’; 
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W bazie produkcyjnej również należy utworzyć powyższy zestaw plików, aby możliwe 

było przełączenie instancji do roli zapasowej. 

 

 

4.4.1.5 Uruchomienie konfiguracji 

A. Uruchomienie bazy zapasowej. 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Po wydaniu poniższych poleceń baza zostanie uruchomiona, jako fizyczna baza 

zapasowa z natychmiastową aplikacją rekordów powtórzeń, która będzie działała w tle i 

nie zablokuje sesji w sqlplus. 

 

 

 

 

 

 

B. Uruchomienie bazy produkcyjnej. 

Lokalizacja: Produkcyjna. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Bazę produkcyjną uruchamiamy zwyczajną metodą do fazy open. 

 

 

 

C. Otwarcie bazy zapasowej w trybie do odczytu. 

Lokalizacja: Zapasowa. 

Miejsce modyfikacji: Polecenia wydawane po zalogowaniu, jako sysdba. 

 

Otwarcie bazy zapasowej w trybie do odczytu wykonujemy poleceniem: 

 

 

4.4.2 Utworzenie konfiguracji ADG w narzędziu Data Guard Broker 

Narzędziem dgmgrl można podłączyć się do konfiguracji z dowolnej lokalizacji. W 

przykładach do połączenia został użyty użytkownik sys oraz serwis TNS o nazwie dwh. 

 

A. Uruchomienie programu dgmgrl i połączenie z bazą danych. 
  

Podłączenie do bazy głównej umożliwi nam utworzenie konfiguracji Data Guard w 

narzędziu dgmgrl. Konfiguracja pozwala na zarządzanie systemem z zewnątrz. 

Parametry baz danych w systemie są utrzymywane przez narzędzie. 

 

 

 

 

 

 

SQL> STARTUP NOMOUNT; 

SQL> ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE; 

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE 

DISCONNECT FROM SESSION; 

SQL> STARTUP OPEN; 

SQL> ALTER DATABASE OPEN READ ONLY; 

[oracle@orem3 admin]$ dgmgrl 

DGMGRL> CONNECT sys@dwh; 

Password: hasło 

Connected. 
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B. Utworzenie konfiguracji z bazą produkcyjną. 

 

W tym kroku została utworzona nazwana konfiguracja dgcfg z dwh, jako bazą 

produkcyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dodanie bazy zapasowej do konfiguracji. 

 

Dodanie bazy zapasowej odbywa się poprzez podanie jej parametru 

DB_UNIQUE_NAME. Parametr DB_NAME jest nieprzydatny w tej sytuacji gdyż ma 

taką samą wartość dla każdej bazy w konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

D. Aktywacja oraz podgląd konfiguracji. 

 

W tym kroku aktywujemy konfigurację, aby to ona stała się interfejsem 

administracyjnym Active Data Guard. Po aktywowaniu konfiguracji w dgmgrl nie 

powinno się zarządzać konfiguracją Data Guard z innego interfejsu. Opcja SHOW 

CONFIGURATION interfejsu dgmgrl pozwala zobaczyć tryb zabezpieczenia danych ,  

jakie bazy danych znajdują się w konfiguracji, ich role, ewentualne błędy i ostrzeżenia, 

powstałe luki w transporcie, status usługi szybkiego przywrócenia usługi (fast-start 

failover) oraz status aktywacji konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Modyfikowanie parametrów bazy danych poprzez konfigurację Active Data 

Guard. 

DGMGRL> CREATE CONFIGURATION ‘dgcfg’ AS 

>  PRIMARY DATABASE IS ‘dwh’ 

>  CONNECT IDENTIFIER IS dwh; 

 

Configuration “dgcfg” created with primary database “dwh” 

DGMGRL> ADD DATABASE ‘boston’ 

>  CONNECT IDENTIFIER IS boston; 

 

Database “boston” added 

DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION; 

Enabled. 

 

 

DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; 

 

Configuration - dgcfg 

 

  Protection Mode: MaxPerformance 

  Databases: 

    dwh    - Primary database 

    boston - Physical standby database 

 

Fast-Start Failover: DISABLED 

 

Configuration Status: 

SUCCESS 
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W poniższym przykładzie przedstawiam jak zmodyfikować parametry konfiguracji 

poprzez interfejs dgmgrl. Poprzez parametr LogXptMode zmienimy tryb usługi 

transportowej na SYNC. Następnie zmienimy tryb zabezpieczenia danych w 

konfiguracji na maksymalizację dostępności – MaxAvailability, która wymaga 

przynajmniej jednej bazy zapasowej z synchronicznym transportem rekordów 

powtórzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Implementacja szybkiego przywracania usługi. 

Implementacja szybkiego przywracania usługi składa się z utworzenia procesu 

obserwatora na zewnętrznej maszynie oraz uruchomienie trybu fast-start failover w 

narzędziu Data Guard Broker. 

 

Aby umożliwić konfigurację wymienionych komponentów należy upewnić się, że 

zostały utworzone w obydwu lokalizacjach pliki dziennika powtórzeń bazy zapasowej 

(SRL) oraz parametr LogXptMode został ustawiony na SYNC. 

 

 

A. Ustawienie serwera zapasowego, który ma przejąć rolę serwera 

produkcyjnego. 

 

Na początku należy ustawić serwer, który będzie pełnił rolę serwera głównego w 

razie awarii. W tym celu ustawiamy parametr FastStartFailoverTarget, aby zawierał 

nazwę zapasowej bazy. 

 

 

 

 

 

B. Uruchomienie procesu obserwatora na zewnętrznym serwerze. 

 

Aby uruchomić proces obserwatora skorzystamy z maszyny orem0. Proces może 

zostać za pomocą programu nohup w tle lub z linii poleceń dgmgrl – wtedy zablokuje 

terminal i będzie wyświetlał dziennik (log) procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGMGRL> EDIT DATABASE ‘boston’ SET PROPERTY ‘LogXptMode’=’SYNC’; 

Property “LogXptMode” updated 

 

DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY; 

Succeeded. 

 

DGMGRL> EDIT DATABASE ‘dwh’ SET PROPERTY FastStartFailoverTarget=’boston’; 

Property “FastStartFailoverTarget” updated 

 

# uruchomienie procesu w tle 

nohup dgmgrl –silent sys/hasło@dwh “START OBSERVER” & 

 

# uruchomienie procesu w trybie interakcyjnym 

[oracle@orem0 admin]$ dgmgrl 

DGMGRL> CONNECT sys@dwh; 

Password: hasło 

Connected. 

DGMGRL> START OBSERVER; 

Observer started 
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C. Aktywowanie szybkiego odnowienia usługi. 

 

Ostatnią czynnością, którą należy wykonać jest aktywowanie szybkiego odnowienia 

usługi w wierszu poleceń dgmgrl.  

 

 

 

 

 

 

Gdy już wykonamy wszystkie czynności konfiguracyjne system jest gotowy, aby 

wykonać na nim operacje awaryjnego przełączenia (failover) oraz kontrolowanego 

przełączenia (switchover). Można tego dokonać w linii poleceń dgmgrl następującymi 

poleceniami [11]. 

 

 

 

DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER; 

Enabled. 

 

DGMGRL> SWITCHOVER TO ‘boston’; 

DGMGRL> FAILOVER TO ‘boston’; 
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4.5 Metadane konfiguracji 

4.5.1 Lokalizacja danych konfiguracji Oracle Active Data Guard. 

Wszystkie ustawienia i statystyki związane z Data Guard można odczytać z 

przeznaczonych do tego celu perspektyw. W tym rozdziale przedstawię kilka 

najistotniejszych perspektyw potrzebnych do monitorowania konfiguracji oraz 

zaprezentuję jak ja badałem parametry swojej konfiguracji [1]. 

4.5.1.1 Perspektywy związane z konfiguracją Active Data Guard. 

Perspektywa Baza danych Opis 

DBA_LOGSTDBY_HISTORY Logiczna Pokazuje historię przełączeń automatycznych oraz 
przełączeń ręcznych w bazie logicznej. 

 

DBA_LOGSTDBY_LOG Logiczna Pokazuje pliki dziennika powtórzeń, które są 
przesyłane do bazy logicznej. 

 

DBA_LOGSTDBY_NOT_UNIQUE Logiczna Wskazuje tabele, które nie mają więzów PRIMARY 
KEY lub indeksu NON-NULL UNIQUE. 

 

DBA_LOGSTDBY_PARAMETERS Logiczna Zawiera listę parametrów bazy logicznej. 
 

DBA_LOGSTDBY_SKIP Logiczna Pokazuje listę tabel, które zostaną pominięte przez 
SQL Apply. 

 

DBA_LOGSTDBY_UNSUPPORTED Logiczna Identyfikuje schematy, tabele i kolumny, które 
zawierają niewspierany przez SQL Apply typ danych. 

 

V$ARCHIVE_DEST_STATE Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Wyświetla dane dotyczące statusu 
zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń 

konfiguracji. 
 

V$ARCHIVE_DEST Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zawiera informacji o wszystkich miejscach 
przeznaczenia transportu rekordów dziennika 
powtórzeń włącznie ze statusem danego celu. 

 

V$ARCHIVE_GAP Fizyczna i 
logiczna 

Wyświetla informację pomocną przyy 
identyfikowaniu luki w zarchiwizowanych plikach 

dziennika powtórzeń. 
 

V$ARCHIVED_LOG Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Wyświetla informację o zarchiwizowanych plikach 
dziennika powtórzeń z pliku kontrolnego włącznie z 

ich nazwami. 

V$DATABASE Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zapewnia informacje o bazie danych z pliku 
kontrolnego. W tym kilka parametrów związanych z 

Active Data Guard. 
 

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4120.htm#REFRN23362
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4121.htm#REFRN23122
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4122.htm#REFRN23123
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4123.htm#REFRN23124
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4125.htm#REFRN23126
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/statviews_4127.htm#REFRN23128
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1012.htm#REFRN30007
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1014.htm#REFRN30009
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1016.htm#REFRN30011
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1097.htm#REFRN30047
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Perspektywa Baza danych Opis 

V$DATAFILE Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zapewnia informację o plikach danych z pliku 
kontrolnego. 

 

V$DATAGUARD_CONFIG Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zawiera listę parametrów DB_UNIQUE_NAME baz 
zawartych w konfiguracji. Jest to lista, którą 

wcześniej zawarliśmy w parametrze DG_CONFIG. 
 

V$DATAGUARD_STATS Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Wyświetla różne statystyki związane z konfiguracją. 
Najciekawsze z nich to opóźnienie w transporcie i 

aplikacji dziennika powtórzeń. W instancji 
produkcyjnej nie zwróci żadnych wierszy. 

 

V$DATAGUARD_STATUS Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zawiera informacje na temat działania usług serwera 
związanych z Data Guard. 

 

V$FS_FAILOVER_STATS Produkcyjna Zawiera statystyki dotyczące szybkiego wznowienia 
usługi. Podaje czas wystąpienia i przyczynę. 

 

V$LOG Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zawiera informacje o plikach dziennika powtórzeń. 

V$LOGFILE Produkcyjna, 
fizyczna i 
logiczna 

Zawiera informacje o plikach dziennika powtórzeń i 
plikach dziennika powtórzeń bazy zapasowej (SRL). 

V$LOGSTDBY_PROCESS Logiczna Zapewnia dynamicznie informację o tym, co dzieje 
się z SQL Apply. Pomocne przy diagnozowaniu 

problemów wydajnościowych SQL Apply w instancji 
zapasowej logicznej. 

 

V$LOGSTDBY_STATS Logiczna Wyświetla statystyki związane z działaniem SQL 
Apply. Są zerowany przy każdym wyłączeniu SQL 

Apply.  

V$LOGSTDBY_TRANSACTION Logiczna Pokazuje informację nt. wszystkich aktywnych 
transakcji przeliczanych przez SQL Apply. 

 

V$MANAGED_STANDBY Fizyczna Pokazuje status procesów instancji związanych z 
fizyczną bazą zapasową. 

 

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM Produkcyjna Zawiera informację o czasie odpowiedzi z lokalizacji 
przyjmujących transport w trybie SYNC. 

 

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM Fizyczna Zawiera histogram czasów opóźnienia aplikacji w 
bazie zapasowej fizycznej. Słupki są 

inkrementowane, co sekundę. Perspektywa zwraca 
wiersze jedynie w instancji fizycznej zapasowej 

otwartej w trybie natychmiastowej aplikacji. 
 

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1100.htm#REFRN30050
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1103.htm#REFRN30053
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1104.htm#REFRN30413
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1105.htm#REFRN30054
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_1150.htm#REFRN30484
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2031.htm#REFRN30127
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2033.htm#REFRN30129
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2045.htm#REFRN30379
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2048.htm#REFRN30143
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2049.htm#REFRN30382
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2050.htm#REFRN30144
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_2130.htm#REFRN30435
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_3073.htm#REFRN30513
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Perspektywa Baza danych Opis 

V$STANDBY_LOG Fizyczna i 
logiczna 

Zawiera informacje o plikach dziennika powtórzeń 
bazy zapasowej (SRL). 

 

 

 

 

4.5.1.2 Korzystanie z metadanych Active Data Guard – przykłady. 

A. Odczytanie podstawowych parametrów konfiguracji z V$DATABASE. 

 

Perspektywa V$DATABASE zawiera zestaw kluczowych parametrów bazy danych. 

Znajduje się w niej również kilka kolumn opisujących konfigurację Oracle Active Data 

Guard. Poniżej znajdują się przykładowe informacje możliwe do uzyskania z tej 

perspektywy. To samo pytanie zostało wykonane w instancji produkcyjnej oraz 

zapasowej fizycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr SWITCHOVER_STATUS o wartości TO STANDBY oznacza, że baza 

produkcyjna jest gotowa, aby przejąć rolę fizycznej lub logicznej bazy zapasowej. 

Wartość NOT ALLOWED w bazie zapasowej oznacza, że nie otrzymała jeszcze od 

bazy produkcyjnej sygnału o przełączeniu ręcznym. 

 

 

B. Odczytanie statystyk z V$DATAGUARD_STATS oraz 

V$ARCHIVE_DEST_STATUS. 

 

W tej perspektywie możliwe jest odczytanie statystyk czasowych dotyczących bazy 

zapasowej. Apply finish time jest przybliżonym czasem potrzebnym na aplikację 

wszystkich otrzymanych, ale jeszcze niezaaplikowanych rekordów dziennika powtórzeń 

w bazie zapasowej. Apply lag jest miarą określającą ilość danych w bazie produkcyjnej, 

które jeszcze nie pojawiły się w bazie zapasowej. Transport lag jest miarą określającą 

czas potrzebny na nadrobienie zaległości powstałych w wyniku braku wydajności w 

przesyłaniu dziennika powtórzeń. Miara staje się większa, gdy baza główna generuje 

dziennik powtórzeń dla bazy zapasowej a sieć nie nadąża z wysyłaniem tych danych. 

Estimated startup time to czas potrzebny na wystartowanie bazy danych. 

 

Tabela 2: Lista perspektyw pomocnych w monitorowaniu konfiguracji Oracle Active Data Guard. 

 

SQL> SELECT PROTECTION_MODE, PROTECTION_LEVEL, DATABASE_ROLE ROLE, 

SWITCHOVER_STATUS FROM V$DATABASE; 

 

--baza produkcyjna 

PROTECTION_MODE      PROTECTION_LEVEL     ROLE             SWITCHOVER_STATUS 

-------------------- -------------------- ---------------- -------------------- 

MAXIMUM AVAILABILITY MAXIMUM AVAILABILITY PRIMARY          TO STANDBY 

 

--fizyczna baza zapasowa 

PROTECTION_MODE      PROTECTION_LEVEL     ROLE             SWITCHOVER_STATUS 

-------------------- -------------------- ---------------- -------------------- 

MAXIMUM AVAILABILITY MAXIMUM AVAILABILITY PHYSICAL STANDBY NOT ALLOWED 

http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/dynviews_3074.htm#REFRN30263
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W moim przypadku przekonałem się, że dziennik powtórzeń jest aktualny. Jest to z 

reguły spodziewany i zadowalający rezultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jeżeli same zera nie są satysfakcjonującym wskaźnikiem możemy odwołać się 

do perspektywy V$ARCHIVE_DEST_STATUS oraz kolumny pojawiającej się w 

wydaniu 11gR2 po raz pierwszy o nagłówku GAP_STATUS (niewspomniana w 

dokumentacji 11gR1).Poniższe zapytanie wykonujemy w instancji Produkcyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

Zawsze przed wykonaniem operacji przełączenia automatycznego oraz ręcznego 

(failover/switchover) należy sprawdzić czy nie utworzyła się luka. Zapewne oszczędzi 

to wielu problemów z przywracaniem systemu do działania. 

 

C. Śledzenie statystyki apply lag za pomocą perspektywy 

V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM. 

Poprzedni przykład pokazał jak odczytać chwilowy stan replikacji dziennika 

powtórzeń. Perspektywa V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM pozwala na 

odczytanie statystyk zbieranych, co sekundę w fizycznej bazie zapasowej w postaci 

histogramu. Poniższy fragment prezentuje przykładowy rezultat, w którym przez 

większość czasu opóźnienie nie przekracza sekundy. W wersji 11gR2 perspektywa 

udostępnia jedynie sprawdzenie statystyki dla przypadku apply lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Przeglądanie parametrów lokalizacji docelowych transportu.  

SQL> select name, value, time_computed from v$dataguard_stats; 

 

NAME                   VALUE            TIME_COMPUTED        

---------------------- ---------------- -------------------- 

apply finish time      +00 00:00:00.000 12/30/2013 11:30:12 

apply lag              +00 00:00:00     12/30/2013 11:30:12  

transport lag          +00 00:00:00     12/30/2013 11:30:12  

estimated startup time 10               12/30/2013 11:30:12 

SQL> select status, gap_status from V$archive_dest_status where dest_id=2; 

  
STATUS    GAP_STATUS 
--------- ------------------------ 
VALID     NO GAP 

SQL> SELECT * FROM V$STANDBY_EVENT_HISTOGRAM WHERE NAME = 'apply lag'  

AND COUNT > 0; 

 

NAME             TIME       UNIT         COUNT        LAST_TIME_UPDATED 

---------     ---------   --------    -----------    ------------------------ 

apply lag         0        seconds        79681          12/18/2013 10:05:00 

apply lag         1        seconds         1006          12/18/2013 10:03:56 

apply lag         2        seconds           96          12/18/2013 09:51:06 

apply lag         3        seconds            4          12/18/2013 04:12:32 

apply lag         4        seconds            1          12/17/2013 11:43:51 

apply lag         5        seconds            1          12/17/2013 11:43:52 
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Perspektywa V$ARCHIVE_DEST zawiera wszystkie potrzebne dane zebrane w 

jednym miejscu. 36 kolumn pozwala na dokładne odczytanie ustawień parametrów 

związanych z kopiowaniem dziennika powtórzeń. Poniższe zapytanie pozwoliło 

dowiedzieć się, że druga lokalizacja docelowa jest aktywna, w trybie ASYNC (kolumna 

binding), celem jest baza zapasowa, za transport w instancji produkcyjnej jak i 

zapasowej odpowiada proces LGWR a ostatni zsynchronizowany SCN wynosi 

3661850. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Monitorowanie procesów w instancjach fizycznych Oracle Active Data 

Guard. 

 

Perspektywa V$MANAGED_STANDBY pozwala monitorować działanie 

procesów utrzymujących replikację do fizycznej bazy zapasowej. Kolumna BLOCK# 

zawiera ostatni przetwarzany przez proces blok dziennika powtórzeń. Rosnąca liczba 

bloków przy ponownym zapytaniu oznacza, że zaznaczony w tabelce poniżej proces 

wykonuje swoje zadanie przetwarzając kolejne bloki danych. Kolumna status określa 

aktualny stan procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Wyświetlanie listy zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń 

 

Aby przeglądać pliki dziennika powtórzeń, które zostały zarchiwizowane należy 

używać wygodnej dla tego celu perspektywy V$ARCHIVED_LOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL> select dest_name, status, binding, target, archiver, process, applied_scn  

from v$archive_dest where dest_id = 2; 

 

DEST_NAME           STATUS    BINDING   TARGET  ARCHIVER   PROCESS  APPLIED_SCN 

------------------- --------- --------- ------- ---------- -------- ----------- 

LOG_ARCHIVE_DEST_2  VALID     OPTIONAL  STANDBY LGWR       LGWR         3661850 

SQL> SELECT THREAD#, SEQUENCE#, FIRST_CHANGE#,NEXT_CHANGE# FROM V$ARCHIVED_LOG; 

 

   THREAD#  SEQUENCE# FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE# 

---------- ---------- ------------- ------------ 

         1         82       3591809      3591998 

         1         83       3591998      3592812 

... 

         1        115       3661259      3661468 

         1        116       3661468      3661850 

SQL> SELECT  PROCESS, STATUS,SEQUENCE#,BLOCK#,BLOCKS, DELAY_MINS FROM 

V$MANAGED_STANDBY; 

 

PROCESS   STATUS        SEQUENCE#     BLOCK#     BLOCKS DELAY_MINS 

--------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 

ARCH      CLOSING            7758      57345       1256          0 

ARCH      CLOSING            7049      59393        990          0 

RFS       IDLE               7759      25997          1          0 <<<< 

RFS       IDLE                  0          0          0          0 

MRP0      APPLYING_LOG       7759      25995      65536          0 
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5 Testy opcji Oracle ADG 

5.1 Przypadki testowe 
 

W tym podrozdziale opiszę krok po kroku przeprowadzone testy replikacji 

danych. Testy zostały przeprowadzone zgodnie z planem testów opisanym na początku 

tego rozdziału. Testy obejmują sprawdzenie działania funkcjonalności replikujących w 

konfiguracji Oracle Active Data Guard z fizyczną aplikacją dziennika powtórzeń. W 

trójkolumnowych tabelach zawarte zostaną polecenia wykonywane w lokalizacji 

produkcyjnej, zapasowej oraz komentarze do wyników. Sprawdzone zostało jak system 

zachowuje się przy tworzeniu nowych obiektów bazy danych takich jak tabele z 

więzami integralności, indeksy, perspektywy, sekwencje, synonimy oraz podprogramy. 

Następnie zbadałem czy replikacja odbywa się poprawnie przy przesyłaniu danych o 

prostych i typach skomplikowanych takich jak XMLType oraz CLOB. 

 

5.1.1 Replikacja obiektów bazy danych Oracle 

W tym podrozdziale przedstawiono przypadki testowe sprawdzające działanie 

replikacji obiektów bazy danych takich jak tabele, więzy integralności, indeksy, 

perspektywy, sekwencje, synonimy oraz podprogramy.  

 

5.1.1.1 Replikacja tabeli oraz jej więzów integralności 

 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CONNECT SCOTT/tiger 
Connected. 
SQL> CREATE TABLE studenci 
  2  (ID_STUDENTA NUMBER(8), 
  3  NR_INDEKSU NUMBER(6), 
  4  IMIE  VARCHAR2(40)  
  5  CONSTRAINT STUDENCI_NN NOT NULL, 
  6  NAZWISKO VARCHAR2(50), 
  7  CONSTRAINT studenci_pk  
  8  PRIMARY KEY (id_studenta), 
  9  CONSTRAINT studenci_uk  
 10  UNIQUE (nr_indeksu) 
 11  USING INDEX ( 
 12  CREATE UNIQUE INDEX indeks_idx 
 13  ON studenci(nr_indeksu)) 
 14  ); 
 
Table created. 

 Podłączenie się do 
instancji, jako 
użytkownik/schemat 
SCOTT. 
 
Utworzenie tabeli 
zawierającej więzy 
integralności klucz 
główny, klucz unikalny 
oraz obowiązkowość 
podania imienia.  
 
Podczas tworzenia 
klucza unikalnego 
została podana nazwa 
indeksu unikalnego na 
tej samej kolumnie. 
Oracle automatycznie 
tworzy indeksy 
unikalne do więzów 
klucza głównego oraz 
klucza unikalnego. 
Należy podawać swoje 
nazwy, aby zapobiec 
wygenerowaniu się 
nazwy identycznej do 
nazwy więzów klucza. 
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Jeżeli nie podamy 
również nazwy więzów 
klucza wygeneruje się 
napis przypominający 
poniższy 
SYS_IL000000047. 

 SQL> SELECT OWNER, TABLE_NAME,  
  2  TABLESPACE_NAME 
  3  FROM DBA_TABLES 
  4  WHERE OWNER='SCOTT' 
  5  AND TABLE_NAME='STUDENCI'; 
 
OWNER TABLE_NAME TABLESPACE_NAME 
----- ---------- --------------- 
SCOTT STUDENCI   USERS           

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy tabela 
została utworzona.  
 
Powstała ona w 
domyślnej przestrzeni 
tabel użytkownika 
SCOTT o nazwie USERS. 

 SQL> SELECT OWNER,  
  2  INDEX_NAME,  
  3  TABLE_OWNER,  
  4  TABLE_NAME,  
  5  UNIQUENESS,  
  6  TABLESPACE_NAME  
  7  FROM DBA_INDEXES WHERE 
  8  OWNER='SCOTT' AND 
  9  TABLE_NAME='STUDENCI'; 
 
OWNER INDEX_NAME  TABLE_NAME UNIQUENES 
----- ----------- ---------- ---------       
SCOTT STUDENCI_PK STUDENCI   UNIQUE    
SCOTT INDEKS_IDX  STUDENCI   UNIQUE    

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy indeksy są 
widoczne w lokalizacji 
zapasowej oraz jakie 
nazwy zostały nadane 
tym indeksom. 
 
W rezultacie 
otrzymaliśmy dwa 
indeksy. Jeden 
wygenerowany 
automatycznie 
STUDENCI_PK o nazwie 
więzów klucza 
głównego. Drugi 
utworzony ze 
sprecyzowaną nazwą 
INDEKS_IDX podaną 
podczas tworzenia 
więzów UNIQUE KEY w 
tabeli STUDENCI. 

 SQL> SELECT OWNER,  
  2  CONSTRAINT_NAME,  
  3  CONSTRAINT_TYPE,  
  4  INDEX_NAME  
  5  FROM DBA_CONSTRAINTS  
  6  WHERE OWNER='SCOTT'  
  7  AND TABLE_NAME='STUDENCI'; 
 
OWNER CONSTRAINT_NAME C INDEX_NAME  
----- --------------- - ----------- 
SCOTT STUDENCI_UK     U INDEKS_IDX  
SCOTT STUDENCI_PK     P STUDENCI_PK 
SCOTT STUDENCI_NN     C 

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych listy więzów 
integralności 
związanych z tabelą 
STUDENCI.  
 
W lokalizacji 
zapasowej można 
odczytać, że powstały 
trzy nazwane więzy 
integralności – UK, PK 
i NN. 

 

5.1.1.2 Replikacja perspektywy 

 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 
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SQL> CREATE VIEW studenci_v AS 
  2   SELECT nr_indeksu, imie, nazwisko 
  3   from studenci; 
 
View created. 
 

 Utworzenie w bazie 
produkcyjnej 
perspektywy na tabeli 
STUDENCI. 

 SQL> SELECT OWNER,  
  2  VIEW_NAME,  
  3  VIEW_TYPE  
  4  FROM DBA_VIEWS  
  5  WHERE OWNER='SCOTT'  
  6  AND VIEW_NAME='STUDENCI_V'; 
 
OWNER VIEW_NAME  VIEW_TYPE 
----- ---------- --------- 
SCOTT STUDENCI_V  
          

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy perspektywa 
pojawiła się w bazie 
danych.  
 
W rezultacie 
perspektywa została 
zreplikowana i jest 
dostępna w lokalizacji 
zapasowej. 

 

5.1.1.3 Replikacja sekwencji 

 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE SEQUENCE SEKWENCJA; 
 
Sequence created. 
 

 Utworzenie sekwencji o 
nazwie SEKWENCJA z 
parametrami 
domyślinymi. 

SQL> SELECT SEKWENCJA.NEXTVAL FROM DUAL; 
 
   NEXTVAL                                                                                                                                   
----------                                                                                                                                   
         1                                                                                                                                   
 

 Pobranie kolejnej 
wartości z sekwencji. 

SQL> SELECT SEKWENCJA.CURRVAL FROM DUAL; 
 
   CURRVAL                                                                                                                                   
----------                                                                                                                                   
         1 
 

 Pobranie ostatniej 
wartości z sekwencji 
(możliwe do wykonania 
tylko w ramach jednej 
sesji). 

 SQL> SELECT SEQUENCE_OWNER,  
  2  SEQUENCE_NAME,  
  3  INCREMENT_BY  
  4  FROM DBA_SEQUENCES  
  5  WHERE SEQUENCE_OWNER='SCOTT'  
  6  AND SEQUENCE_NAME='SEKWENCJA'; 
 
SEQUENCE_OWNER SEQUENCE_NAME INCREMENT_BY 
-------------- ------------- ------------ 
SCOTT          SEKWENCJA                1 
 

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy SEKWENCJA 
jest widoczna w 
lokalizacji zapasowej. 

 SQL> SELECT SEKWENCJA.NEXTVAL FROM DUAL; 
SELECT SEKWENCJA.NEXTVAL FROM DUAL 
       * 
ERROR at line 1: 
ORA-00604: wystąpił błąd na poziomie 1 
rekurencyjnego SQL 

Próba pobrania 
kolejnej wartości z 
sekwencji w 
lokalizacji zapasowej 
zakończona 
niepowodzeniem. 
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ORA-16000: baza danych otwarta tylko do 
odczytu  

 SQL> SELECT SEKWENCJA.CURRVAL FROM DUAL; 
SELECT SEKWENCJA.CURRVAL FROM DUAL 
       * 
ERROR at line 1: 
ORA-08002: sekwencja SEKWENCJA.CURRVAL 
nie jest jeszcze zdefiniowana w tej sesji  

Próba pobrania 
poprzedniej wartości 
zakończona 
niepowodzeniem. Opis 
błędu mówi wszystko. 

Próba pobrania numeru z sekwencji w lokalizacji zapasowej za pomocą łącza bazy danych 
(DBLINK). 
SQL> CREATE DATABASE LINK produkcja CONNECT  
  2  TO scott IDENTIFIED BY tiger  
  3  USING 'dwh'; 
 
Database link created. 
 

 Utworzenie łącza o 
nazwie PRODUKCJA do 
odległej bazy danych 
za pomocą 
identyfikatora TNS. 

 SQL> SELECT sekwencja.nextval@produkcja  
  2  FROM dual; 
 
   NEXTVAL 
---------- 
         7 
 

Pobranie kolejnego 
numeru z sekwencji 
zakończone 
powodzeniem. 

 SQL> SELECT sekwencja.currval@produkcja  
  2  FROM dual; 
 
   CURRVAL 
---------- 
         7 
 

Pobranie ostatniego 
numeru z sekwencji 
zakończone 
powodzeniem. 

 

Powyższy test był krokiem w kierunku odkrycia rzadko opisywanej w literaturze 

funkcjonalności Oracle Active Data Guard. Okazuje się, że będąc zalogowanym do 

instancji zapasowej i posiadając łącza bazy danych możliwe jest modyfikowanie 

danych. Dowód na potwierdzenie tej tezy przedstawię w ostatnim scenariuszu testowym 

(4.6.4). 

 

5.1.1.4 Replikacja publicznego synonimu 

 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM  
  2  STUD FOR SCOTT.STUDENCI; 
 
Synonym created. 
 
SQL> SELECT * FROM STUD; 
 
no rows selected 

 Utworzenie publicznego 
synonimu STUD na 
tabeli STUDENCI. 
 
 

 SQL> SELECT OWNER, 
  2  SYNONYM_NAME, 
  3  TABLE_OWNER, 
  4  TABLE_NAME  
  5  FROM DBA_SYNONYMS  
  6  WHERE OWNER='PUBLIC'  

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy synonim 
jest dostępny z 
lokalizacji zapasowej. 
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  7  AND SYNONYM_NAME='STUD'; 
 
OWNER  SYNONYM_NAME TABLE_OWNER TABLE_NAME 
------ ------------ ----------- ---------- 
PUBLIC STUD         SCOTT       STUDENCI   
 

 

 

5.1.1.5 Replikacja podprogramu 
 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION uzytkownik  
  2  RETURN VARCHAR2 IS 
  3  l_uzytkownik VARCHAR2(30); 
  4  BEGIN 
  5    SELECT USER 
  6   INTO l_uzytkownik 
  7   FROM DUAL; 
  8   
  9   RETURN l_uzytkownik; 
 10   END UZYTKOWNIK; 
 11  / 
 
Function created. 
 

 Utworzenie 
przechowywanej w bazie 
danych funkcji 
UZYTKOWNIK zwracającej 
ciąg znaków z 
aktualnie zalogowanym 
użytkownikiem bazy 
danych. 

 SQL> SELECT OWNER,  
  2  OBJECT_NAME,  
  3  OBJECT_TYPE,  
  4  STATUS  
  5  FROM DBA_OBJECTS  
  6  WHERE OWNER='SCOTT'  
  7  AND OBJECT_NAME='UZYTKOWNIK'; 
 
OWNER OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS 
----- ----------- ----------- ------  
SCOTT UZYTKOWNIK  FUNCTION    VALID 
 

Sprawdzenie w 
perspektywie słownika 
danych czy funkcja 
jest dostępna w 
lokalizacji zapasowej. 

 SQL> SHOW USER 
USER is “SCOTT” 
SQL> SELECT SCOTT.UZYTKOWNIK FROM DUAL; 
 
UZYTKOWNIK    
------------- 
SCOTT 
 

Sprawdzenie działania 
funkcji za pomocą 
metody SHOW USER oraz 
porównanie z 
rezultatem działania 
funkcji UZYTKOWNIK. 

 

5.1.2 Replikacja danych o prostych typach 

W tym podrozdziale przedstawiono przypadek testowy sprawdzający działanie 

replikacji danych prostych typów. Przetestowane zostaną typy CHAR, VARCHAR2, 

NUMBER, DATE, TIMESTAMP, INTERVAL YEAR TO MONTH oraz INTERVAL 

DAY TO SECOND. 
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Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE TABLE TEST_TYPOW 
  2  ( 
  3   TYP_CHAR CHAR(20), 
  4   TYP_VARCHAR2 VARCHAR2(20), 
  5   TYP_NUMBER NUMBER(10), 
  6   TYP_DATE DATE, 
  7   TYP_TIMESTAMP TIMESTAMP(4), 
  8   TYP_INTERVAL_YTM INTERVAL YEAR(2) TO MONTH, 
  9   TYP_INTERVAL_DTS INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0) 
  10 ); 
 
Table created. 
 
 

 Utworzenie tabeli 
TEST_TYPOW z 
kolumnami o różnych 
typach danych. 

SQL> INSERT INTO TEST_TYPOW VALUES 
  2  ( 
  3   'W_CHAR', 
  4   'W_VARCH2', 
  5   2014, 
  6   SYSDATE, 
  7   SYSTIMESTAMP, 
  8   TO_YMINTERVAL('22-01'), 
  9   TO_DSINTERVAL('16 10:20:30') 
 10  ); 
 
1 row created. 
 
SQL> COMMIT; 
 
Commit complete. 
 

 Utworzenie wiersza 
w tabeli TEST_TYPOW 
w lokalizacji 
produkcyjnej. 

 SQL> SELECT TYP_CHAR,  
  2  TYP_VARCHAR2,  
  3  TYP_NUMBER,  
  4  TYP_DATE  
  5  FROM TEST_TYPOW; 
 
TYP_CHAR TYP_VARCHAR2 TYP_NUMBER TYP_DATE  
-------- ------------ ---------- --------  
W_CHAR   W_VARCH2           2014 14/01/20  
 
           

Sprawdzenie w 
lokalizacji 
zapasowej 
zawartości tabeli 
TEST_TYPOW.  
 
W rezultacie testy 
wykazały, że proste 
typy danych są 
replikowane tak jak 
to jest opisane 
przez producenta.  SQL> SELECT TYP_TIMESTAMP, 

  2  TYP_INTERVAL_YTM 
  3  FROM TEST_TYPOW; 
 
TYP_TIMESTAMP          TYP_INTERVAL_YTM 
---------------------- ---------------- 
14/01/20 20:28:51,1582 +22-01 
 

 

5.1.3 Replikacja danych o złożonych typach 

W tym podrozdziale przedstawiono przypadki testowe sprawdzające działanie 

replikacji danych o typach złożonych takich jak XMLType oraz CLOB.  
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Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE TABLE XML_TEST( 
  2  DOKUMENT XMLTYPE 
  3  ); 
 
Table created. 
 

 Utworzenie tabeli 
XML_TEST z kolumną 
DOKUMENT typu XMLType. 

SQL> INSERT INTO XML_TEST 
  2  VALUES( 
  3  XMLTYPE('<?xml version="1.0"?> 
  4  <dokument>tresc dokumentu</dokument>') 
  5  ); 
 
1 row created. 
 
SQL> COMMIT; 
 
Commit complete. 
 

 Utworzenie testowego 
wiersza w tabeli 
XML_TEST. 

 SQL> SELECT DOKUMENT FROM SCOTT.XML_TEST; 
 
DOKUMENT                              
------------------------------------- 
<?xml version="1.0"?>                 
<dokument>tresc dokumentu</dokument>  
 

Odczytanie testowego 
wierszaw z tabeli 
XML_TEST w lokalizacji 
zapasowej. 

SQL> CREATE TABLE CLOB_TEST(DOKUMENT CLOB); 
 
Table created. 
 

 Utworzenie tabeli 
CLOB_TEST z kolumną 
DOKUMENT typu CLOB. 

SQL> INSERT INTO CLOB_TEST  
  2  VALUES(TO_CLOB('tresc dokumentu')); 
 
1 row created. 
 
SQL> COMMIT; 
 
Commit complete. 
 

 Utworzenie testowego 
wiersza w tabeli 
CLOB_TEST. 

 SQL> SELECT * FROM CLOB_TEST; 
 
DOKUMENT                                                                                         
-------------------------------------                                                           
tresc dokumentu           
 

Odczytanie testowego 
wierszaw z tabeli 
XML_TEST w lokalizacji 
zapasowej. 
 
W rezultacie testy 
wykazały, że złożone 
typy danych (CLOB, 
XMLType) są 
replikowane tak jak to 
jest opisane przez 
producenta. 
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5.1.4 Modyfikacja danych z lokalizacji zapasowej 

Ciekawostką, którą zauważyłem podczas testowanie konfiguracji jest fakt, że dla 

użytkownika bazy danych o odpowiednich uprawnieniach jest możliwe wykonywanie 

instrukcji DML z lokalizacji zapasowej. Co więcej udało mi się utworzyć tabelę za 

pomocą procedury z pakietu DBMS_UTILITY, czyli instrukcje DDL również są 

możliwe. Taki rodzaj interakcji z bazą danych określiłbym, jako niewskazany z powodu 

podwójnego nakładu na przesyłanie danych. Albowiem operacje modyfikujące dane 

muszą być wykonywane przez utworzone wcześniej łącze danych. Instrukcje są 

przesyłane do lokalizacji produkcyjnej przez wymienione łącze, następnie są tam 

wykonywane, aby w końcu zostały zreplikowane do początkowej lokalizacji zapasowej. 

 

5.1.4.1 Wykonywanie instrukcji DML z lokalizacji zapasowej 
 

Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

SQL> CREATE TABLE przedmioty 
  2  ( 
  3  kod CHAR(3), 
  4  nazwa VARCHAR2(60) 
  5  ); 
 
Table created. 
 

 Utworzenie tabeli 
PRZEDMIOTY. 

 SQL> INSERT INTO przedmioty@produkcja  
  2  VALUES ( 
  3  'ANL', 
  4  'ANALIZA MATEMATYCZNA 1'); 
 
1 row created. 
 
SQL> COMMIT; 
 
Commit complete. 

Utworzenie wiersza w 
tabeli PRZEDMIOTY za 
pomocą łącza bazy 
danych z lokalizacji 
zapasowej. 

 SQL> SELECT * FROM przedmioty; 
 
KOD NAZWA 
--- ---------------------------- 
ANL ANALIZA MATEMATYCZNA 1 
 

Sprawdzenie 
poprawności danych z 
lokalizacji zapasowej. 

SQL> SELECT * FROM przedmioty; 
 
KOD NAZWA 
--- ---------------------------- 
ANL ANALIZA MATEMATYCZNA 1 
 

 Sprawdzenie 
poprawności danych z 
lokalizacji 
produkcyjnej. 

 

5.1.4.2 Próba wykonania instrukcji DDL z lokalizacji zapasowej 
W kolejnym teście postanowiłem posunąć się o krok dalej. Sprawdziłem czy 

możliwe jest utworzenie tabeli z lokalizacji zapasowej.  
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Instancja  

produkcyjna 

Instancja 

zapasowa 

Komentarz 

 SQL> CREATE TABLE TAB@PRODUKCJA(ID NUMBER); 
CREATE TABLE TAB@PRODUKCJA(ID NUMBER) 
                * 
ERROR at line 1: 
ORA-02021: operacje DDL nie są dozwolone dla odległej 
bazy danych 

Wielkim zawodem 
zakończył się 
ten test, 
ponieważ łącza 
bazy danych nie 
może zostać 
wykorzystane do 
operacji DDL. 
 
 

Nie poddałem się tak łatwo i wpadłem na inny pomysł utworzenia tabeli za pomocą łącza 
bazy danych. Użyłem funkcji EXEC_DDL_STATEMENT z pakietu DBMS_UTILITY. 
 SQL> EXEC DBMS_UTILITY.EXEC_DDL_STATEMENT@produkcja(' 

create table tab(id number)'); 
 
PL/SQL procedure successfully completed. 
 

Utworzenie 
tabeli w bazie 
danych z 
lokalizacji 
zapasowej. 

 SQL> desc scott.tab; 
 Name         Null?    Type 
 ------------ -------- ---------------------------- 
 ID                    NUMBER 

Sprawdzenie 
obecności tabeli 
w słowniku 
danych z 
lokalizacji 
zapasowej. 

SQL> desc scott.tab; 
 Name         Null?    Type 
 ------------ -------- ---------------------------- 
 ID                    NUMBER 

 Sprawdzenie 
obecności tabeli 
w słowniku 
danych z 
lokalizacji 
produkcyjnej. 
 
Wniosek: tabela 
powstała w bazie 
danych i została 
zreplikowana do 
lokalizacji 
zapasowych. 

 

5.2 Możliwości zastosowania 
 

Bywają sytuacje, że profil biznesu nie pozwala na utratę żadnych transakcji. W 

innych przypadkach dostępność usługi jest ważniejsza niż potencjalna utrata danych. 

Czasami potrzebujemy zapewnić maksymalną wydajność kosztem utraty danych w 

przypadku uszkodzenia pojedynczego komponentu. Oracle Active Data Guard może 

zostać użyty w trzech trybach zabezpieczania danych (protection modes) pozwalających 

na maksymalizację wydajności, bezpieczeństwa lub wydajności. 

W tym rozdziale zebrałem w jednym miejscu możliwości, jakie oferuje każdy tryb. 

Są to opisane zastosowania do potencjalnego wykorzystania w projektach 

informatycznych. Powstały na podstawie dokumentów firmy Oracle [1][15][16] oraz 

moich przemyśleń.  

W kolejnych podrozdziałach opisuję znalezione realne przykłady wdrożeń Oracle 

Active Data Guard zakończone sukcesem. Przeprowadzone były one w systemach 
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znaczących korporacji gdzie system Oracle Database z opcją Oracle ADG spełnił swoje 

zadanie. 

 

5.2.1 Architektura z maksymalizacją bezpieczeństwa (maximum protection). 

Jest to tryb zapewniający, że w wyniku awarii bazy produkcyjnej żadna transakcja 

nie zostanie utracona. Aby zapewnić takie bezpieczeństwo dane dziennika powtórzeń 

muszą zostać zapisane w bazie produkcyjnej i co najmniej jednej bazie zapasowej, aby 

transakcja została zaakceptowana. Jeżeli żadna z baz zapasowych nie będzie dostępna to 

baza produkcyjna zamknie się i nie zatwierdzi transakcji.  

Ten tryb może zostać użyty, gdy wymaga się od systemu zapewnienia odzyskania 

każdej transakcji w razie kradzieży serwera lub mechanicznego uszkodzenia nośników 

danych serwera np. w wyniku klęski żywiołowej. 

 

Ze względu na duży nakład czasowy związany z synchronicznym (SYNC) 

transportem należy umieścić przynajmniej jedną bazę zapasową w sieci lokalnej lub 

innej sieci z niskim opóźnieniem. Kuszącym może być fakt zapewnienia 

bezpieczeństwa każdej zatwierdzonej transakcji, ale trybu MAXIMUM PROTECTION 

należy używać tylko w przypadkach, gdy zasady biznesowe pozwalają na czasową 

niedostępność, ale wymagających pełnego bezpieczeństwa danych. 

 

Konfiguracja składa się z jednej bazy produkcyjnej oraz jednej fizycznej bazy 

zapasowej. 

 

 
Rysunek 7. Konfiguracja maksymalizująca bezpieczeństwo. Opracowanie własne. 
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System podnosi następujące parametry dotyczące danych: 

 Bezpieczeństwo – istnieją dwie identyczne kopie bazy danych. 

 Wydajność przetwarzania – odciążenie serwera produkcyjnego poprzez 

wykonywanie kopii zapasowej z bazy zapasowej fizycznej. 

 Dostępność – możliwe jest wykonanie aktualizacji serwerów w konfiguracji 

bez wyłączania usługi. 

5.2.2 Architektura z maksymalizacją wydajności (maximum performance). 

Jest to domyślny tryb zabezpieczania danych. Zapewnia najwyższy stopień 

bezpieczeństwa danych bez negatywnego wpływu na wydajność i dostępność instancji 

produkcyjnej. Transakcje w bazie produkcyjnej są zatwierdzane jak tylko zostaną 

zapisane do plików dziennika powtórzeń w lokalizacji produkcyjnej. Dane dziennika 

powtórzeń są wysyłane asynchronicznie do baz zapasowych (transport ASYNC) a 

instancja produkcyjna nie oczekuje na ich zatwierdzenie. 

Taką architekturę można zastosować, gdy budujemy system odporny na duże 

obciążenie ze strony aplikacji analitycznych. Posiadając taką bazę zapasową można 

odciążyć bazę produkcyjną z zapytań generujących raporty, które wymagają wielu 

odczytów i obliczeń a nie modyfikują danych. Generujące się raporty mają wtedy 

mniejszą szansę natrafić na dane z niepotwierdzonych transakcji, co jeszcze bardziej 

przyspiesza cały proces. 

Zachowanie użytkownika systemu informatycznego w wielu przypadkach wygląda 

następująco. Użytkownik uruchamia swój interfejs i zaczyna poszukiwania 

interesujących go danych. Zanim znajdzie dane, którą chce edytować bądź zdecyduje 

się na wstawienie nowych danych wykona kilka zapytań. Zapytania to odczyty, które 

mogą być kierowane do baz zapasowych. Jedynie modyfikowanie danych odbywa się w 

bazie produkcyjnej. Tak opisana architektura znacząco odciąża instancję produkcyjną. 

Dodatkowo bazy zapasowe są znacznie lepiej przystosowane do odczytów niż 

produkcyjne chociażby, dlatego że nie muszą obsługiwać logiki brudnych buforów 

związanych z instrukcjami DML. 

Jest to metoda częściowego skalowania najniższej warstwy w architekturze 

wielowarstwowej. Częściowego, ponieważ nie pozwala na zbyt szerokie skalowanie 

zapisów w systemie. 
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Rysunek 8. Konfiguracja maksymalizująca wydajność. Opracowanie własne. 

 

 

Na diagramie przedstawiam konfigurację, w której istnieje baza produkcyjna w 

trybie maksymalizacji wydajności oraz cztery bazy zapasowe fizyczne. Każda jest 

zlokalizowana na jednym z kluczowych dla przedsiębiorstwa kontynentów. Dodatkowo 

w pobliżu bazy produkcyjnej znajduje się podłączona szybkim łączem baza zapasowa 

fizyczna w celu zwiększenia dostępności usługi w sposób opisany poniżej. 

Użytkownicy z wybranego kontynentu kierują swoje zapytania do przypisanej sobie 

instancji a zapisy kierowane są do instancji produkcyjnej znajdującej się w głównym 

centrum danych przedsiębiorstwa. 

 

System podnosi następujące parametry dotyczące danych: 

 Bezpieczeństwo – istnieje kopia danych uzupełniana z bazy produkcyjnej, 

ale nie są one zatwierdzane w obu bazach jednocześnie a jedynie 

replikowane do zapasowej, co czasami stwarza lukę pomiędzy obiema 

bazami. 

 Wydajność przetwarzania – odciążenie serwera produkcyjnego poprzez 

wykonywanie kopii zapasowej z bazy zapasowej fizycznej, wykonywanie 

czynności analitycznych w bazach zapasowych a jedynie modyfikacji w 

produkcyjnej, możliwość zainstalowania do 30 baz zapasowych. Transport 

asynchroniczny wprowadza najmniejszy możliwy narzut. 
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 Dostępność – możliwe jest wykonanie aktualizacji serwerów w konfiguracji 

bez wyłączania usługi, w przypadku awarii przełączenie na wytypowany 

serwer zapasowy i utrzymanie nieprzerwanej usługi. 

 

 

5.2.3 Architektura z maksymalizacją dostępności (maximum availability). 

Ten tryb zabezpieczenia zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa danych bez 

upośledzania dostępności instancji produkcyjnej. Tak jak w trybie maksymalizacji 

bezpieczeństwa transakcje są zatwierdzane w instancji produkcyjnej po zapisaniu ich do 

dziennika powtórzeń oraz do dziennika powtórzeń jednej z baz zapasowych (transport 

SYNC). Jeżeli instancja produkcyjna nie odnajdzie ani jednej instancji zapasowej 

gotowej przyjąć dane dziennika powtórzeń to zachowuje się ona tak jak w trybie 

maksymalizacji wydajności (transport ASYNC). Można sobie wyobrazić, że jest 

możliwa utrata danych w przypadku, gdy awarii ulegnie kilka elementów systemu. Np. 

awaria bazy produkcyjnej po awarii bazy zapasowej. 

Gdy następuje potrzeba zapewnienia dostępności systemu w architekturze 

wielowarstwowej w najwyższej warstwie możemy zainstalować dodatkowe serwery 

aplikacyjne, które zawierają ten sam kod aplikacji. Jest to operacja łatwa w wykonaniu, 

bo takie serwery mogą działać niezależnie od siebie. Zmiany w kodzie aplikacji są 

wprowadzane rzadko i jest możliwe zsynchronizowanie aktualizacji na wszystkich 

serwerach. W przypadku bazy danych wymaga się zapewnienia transakcyjności oraz 

spójności danych. Active Data Guard pozwala na zduplikowanie danych do oddalonej 

lokalizacji oraz obsługę danych poprzez instancje zapasowe. W razie awarii jedna z 

nich przejmuje rolę instancji produkcyjnej a razem z nią zadania związane z obsługą 

dostępu do danych oraz ich modyfikacji. 

 

Przykładowym zastosowaniem może być system dużego przedsiębiorstwa z 

usługami oferowanymi przez stronę internetową oraz aplikacje mobilne. Wszystkie 

serwery firmy znajdują się w jednej lokalizacji w centrum danych przy siedzibie 

głównej. Firma sprzedaje np. sprzęt elektroniczny i udostępnia wiele szczegółowych 

danych na temat swoich produktów. W godzinach najmocniejszego obciążenia klienci 

odczuwają spowolnione działanie serwisu. Ponadto zarząd firmy chciałby zainstalować 

system business intelligence, który zwiększyłby sprzedaż, ale będzie wymagał 

przetwarzania większej ilości danych przy wizycie każdego klienta w serwisie 

internetowym. Nowy system będzie ponadto wnikliwie analizowany przez zespół 

analityków, a system raportowy będzie generował raporty sprzedażowe i trendowe dla 

menadżerów wysokiego szczebla. 

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się być replikacja danych i 

ustanowienie kilku fizycznych instancji zapasowych. Część instancji będzie obciążana 

potrzebami raportowymi a inna część zostanie przeznaczona dla aplikacji klienckiej. 

Limit skalowalności takiej konfiguracji jest ustanowiony wysoko, bo jest możliwe 

zainstalowanie nawet trzydziestu instancji zapasowych. W rozwiązaniu ważnym 

czynnikiem są połączenia między bazą produkcyjną a bazami zapasowymi, bo transport 

powinien odbywać się synchronicznie. 
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Rysunek 9. Konfiguracja maksymalizująca dostępność. Opracowanie własne. 

 

 

System podnosi następujące parametry dotyczące danych: 

 Bezpieczeństwo – istnieją identyczne kopie bazy danych. 

 Wydajność przetwarzania – odciążenie serwera produkcyjnego poprzez 

wykonywanie kopii zapasowej z bazy zapasowej fizycznej, wykonywanie 

czynności analitycznych w bazach zapasowych a jedynie modyfikacji w 

produkcyjnej, możliwość zainstalowania do 30 baz zapasowych. Wprowadza 

narzut na zasoby instancji związany z oczekiwaniem na zatwierdzenie zapisu 

na przynajmniej jednej bazie zapasowej. 

 Dostępność – możliwe jest wykonanie aktualizacji serwerów w konfiguracji 

bez wyłączania usługi, w przypadku awarii przełączenie na wytypowany 

serwer zapasowy i utrzymanie ciągłości świadczenia usługi. 
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5.2.4 Rozwiązanie firmy Apple 

Rozwiązanie Active Data Guard firmy Apple zostało zaprezentowane na 

konferencji Oracle Open World [17]. Zakończony sukcesem projekt implementacji 

Oracle Active Data Guard wprowadził łącznie 10 baz zapasowych, z czego 9 jest 

dostępnych dla aplikacji. Pozwoliło to przedsiębiorstwu spełnienie następujących 

wymagań: 

 Łatwa skalowalność umożliwia obsłużyć klientów w godzinach szczytu. 

 Tryb maksymalizacji dostępności pozwala na nieprzerwany czas działania 

systemu. 

 Bazy zapasowe posiadają dane uaktualniane w czasie rzeczywistym. 

 Raportowanie przeniesione na bazy zapasowe, co odciążyło bazę 

produkcyjną. 

 Wsparcie dla każdego typu danych w bazach zapasowych. 

 Łatwość utrzymania systemu przez wprowadzanie najniższego możliwego 

skomplikowania i używanie wspieranego rozwiązania. 

 

W systemie użyto elementu równoważącego obciążenie (load balancer), co umożliwiło 

łatwe dodawanie i usuwanie baz zapasowych dostępnych dla aplikacji. Użycie 

równoważenia obciążenia pozwoliło również lepiej rozłożyć zadania na wszystkie 

instancje. 

 

 
Rysunek 10. Rozwiązanie firmy Apple. Opracowanie własne na podstawie slajdów z prezentacji 

[17]. 

5.3 Rezultaty testów 
 

Plan testów objął sprawdzenie możliwości utworzonych konfiguracji opcji Oracle 

Active Data Guard. Opisane zostały przypadki testowe potwierdzające działanie 

funkcjonalności replikujących. Sprawdzone zostało jak system zachowuje się przy 

tworzeniu nowych obiektów bazy danych takich jak tabele z więzami integralności, 



55 

 

indeksy, perspektywy, sekwencje, synonimy oraz podprogramy. Po tym sprawdziłem 

czy replikacja danych o prostych typach tekstowych, numerycznych oraz określających 

czas odbywa się poprawnie. Następnie zbadałem czy replikacja odbywa się poprawnie 

przy przesyłaniu danych o skomplikowanych typach takich jak XMLType oraz CLOB. 

 

Testy przebiegały zgodnie z oczekiwaniami. Opcja Oracle Active Data Guard 

spełniła swoją rolę. Okazuje się, że po poprawnym wykonaniu czynności 

konfiguracyjnych system nie wymaga zbytniego nadzoru administratora. Czynności 

administratorskie mogą być potrzebne dopiero w przypadku wystąpienia sytuacji 

wyjątkowych. 

Ciekawym odkrycie podczas testów okazała się możliwość wykonywania instrukcji 

DML oraz DDL z lokalizacji zapasowej. Wykorzystanie tej opcji jest odrobinę bardziej 

skomplikowane niż wykonanie w systemie produkcyjnym gdyż wymaga 

skonfigurowania odpowiedniego łącza danych (database link). 
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6  Podsumowanie 
Celem pracy było przeprowadzenie analizy systemu Oracle Database wraz ze 

skonfigurowaną opcją Oracle Active Data Guard. W badaniach uwzględniono 

możliwości zastosowania Oracle ADG przy tworzeniu systemu o wysokiej dostępności. 

W celu rozszerzenia pojęcia o dostępnym oprogramowaniu zestawiono opcję Oracle 

ADG wraz z innymi programami tego typu. Microsoft SQL Server Database 

Mirroring(słabsza konkurencja ADG) oraz Oracle Real Application Cluster, który 

stanowi doskonały suplement do ADG podnoszący dostępność systemu przez 

zwiększenie liczby instancji. 

W ramach czynności konfiguracyjnych skonfigurowano bazę zapasową oraz 

przetestowano dostępność systemu we wszystkich trzech trybach zabezpieczania 

danych. Wykonano przypadki testowe sprawdzające funkcjonalności replikacyjne 

programu. 

 Praca inżynierska została zrealizowana zgodnie z założonym w rozdziale (1.2) 

celem. W ramach pracy utworzono konfigurację opcji Oracle Active Data Guard z jedną 

bazą produkcyjną, jedną bazą zapasową i procesem obserwatora umieszczonym na 

maszynie zewnętrznej. Konfiguracja została utworzona ręcznie a następnie była 

zarządzana za pomocą programu dgmgrl. W ramach testów zbadano możliwości opcji 

Oracle ADG oraz zweryfikowano ich działanie. W pracy uwzględniono i porównano 

Oracle ADG z innymi programami zwiększającymi dostępność SZBD. Przeprowadzono 

analizę wykorzystania systemu z podziałem na zróżnicowane wymagania przed nim 

stawiane. W niniejszym dokumencie zamieszczono również dogłębnie przeanalizowany 

opis badanej technologii i opisano najważniejsze czynności wykonywane podczas 

badań.  

 

W czasie projektowania przypadków testowych opracowano metodę wykorzystania 

instancji zapasowej do wykonywania instrukcji DDL oraz DML za pomocą łącza bazy 

danych (database link). Testy wspomnianej techniki zostały opisane w podrozdziale 

(5.1.4). Metoda ta jest niespodziewanym rezultatem, którego nie przewidziano przed 

rozpoczęciem badań a dodaje konfiguracji ADG nowych funkcjonalności, których 

użytkownik nie znajdzie w dokumentacji produktu. 

 

Dyplomant podczas realizacji pracy inżynierskiej poszerzył swoją wiedzę o wiele 

aspektów związanych z budową systemu Oracle Database, Oracle Active Data Guard 

oraz metodami administrowania tymi systemami. Praca dyplomowa przyczyniła się do 

pogłębienia jego wiedzy z zakresu projektowania systemów skalowalnych oraz o 

nieprzerwanym czasie trwania usługi. 
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