بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
Database mirroring
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
دوره آموزش MVC

( Database mirroringقرینه سازی/پشتیبان گیری و ایجاد یک رونوشت عینی از پایگاه
داده)
عبارت است از ایجاد رونوشت یا کپی هایی اضافه بر سازمان از یک پایگاه داده و نگهداشت آن ها .مقصود
از انجام این کار ،کسب اطمینان از قابل دسترس بودن مداوم داده ها و کاهش یا به حداقل رساندن زمان
از کار افتادگی ( )downtimeاست که ممکن است از خرابی داده ها یا از دست رفتگی آن ها و نیز از
شرایطی که در آن عملیات یک شبکه به صورت جزئی دچار اخالل شده ،نشات گرفته شودMirroring .
(قرینه سازی) به ازای هر پایگاه داده یک رونوشت عینی ایجاد می کند (مختص هر پایگاه داده جداگانه
پیاده سازی می شود) و تنها با آن دسته از پایگاه داده هایی کار می کند که از مدل full recovery
(بازیابی کامل) بهره می گیرند.
مزایای Database mirroring
میزان دسترس پذیری یک بانک اطالعاتی را افزایش می دهد.
در صورت بروز یک اشتباه غیر قابل پوشش ) ،(disasterدر  high-safety modeو با بهره گیری
از مکانیزم  failoverخودکار (یک روش نگهداشت و محافظت از داده از خرابی و شکست ها که در
آن سیستم ذخیره به مجرد از کار افتادن سیستم اصلی ،جایگزین شده و عملیات را بدست می
گیرد) ،کپی یا نسخه ی ذخیره از پایگاه داده را باال آورده و از این طریق مانع از از دست رفت داده
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می گردد .در دیگر  operating modeها(حالت عملیاتی) ،مدیر پایگاه داده ( database
 )administratorاین گزینه را پیش رو دارد که البته با کمی ریسک از دست رفت اطالعات ،کاری
کند که نسخه ی ذخیره ی به زور باال آید.
حفاظت اطالعات را افزایش می دهد.
 Database mirroringبسته به حالت عملیاتی( high-safety ،حالت امنیت بهینه) یا high-
( performanceکارایی بهینه) redundancy ،یا افزونگی از اطالعات (نسخه های تکراری و
اضافه بر سازمان از داده ها) فراهم می نماید.
سرور همراه ) Database mirroring (partnerکه بر روی  SQL Server 2008یا ویرایش های
جدیدتر  runمی شود اتوماتیک وار سعی می کند خطاهایی را که مانع از خوانده شدن صفحه ی
دربردارنده ی اطالعات ( )data pageمی شود ،برطرف سازد .سرور همراه ای ( (partnerکه قادر
به خواندن صفحه ی دلخواه نیست ،درخواست نسخه ی جدید را از  partnerدیگر می کند .چنانچه
این درخواست ( )requestبا موفقیت اجرا شود ،کپی درخواست شده جایگزین صفحه ای که
قابلیت خواندن آن وجود ندارد می شود که در نهایت باعث رفع مشکل می گردد.
قابلیت دسترس پذیری ( database productionپایگاه داده ای که به منظور پردازش روزانه ی تراکنش
ها بکار می رود .یک  database productionدربردارنده ی داده هایی است که برای انجام  taskهای
تولیدی مانند ایجاد و بروز رسانی قابلیت ها بکار می رود ).را به خصوص در زمان بروز رسانی و ارتقا باال می
برد.
به منظور کاهش مدت زمان از کار افتادگی یک پایگاه داده که از آن رونوشت عینی گرفته شده
(قرینه سازی شده) ،می توان به ترتیب و پی در پی نمونه های ( SQL Server )instanceکه
میزبانی  failover partnerها (سرورهایی که در صورت از کار افتادگی یکی برای باال آوردن پایگاه
داده به دیگری روی می آورد) را بر عهده دارند ،بروز رسانی کرد .در این صورت مدت زمان از کار
افتادگی تنها به مدت زمانی که برای اجرای یک  failoverالزم است محدود می شود .این شکل از
بروز رسانی تحت عنوان ( rolling upgradeبروز رسانی تدریجی) نیز شناخته می شود.
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واژه ها و تعاریف تخصصی مربوط به مفهوم Database mirroring
 :automatic failoverفرایندی است که طی آن به مجرد از کار افتادگی سرویس دهنده ی اصلی
(( mirror server ،)principal serverسرویس دهنده ی جانشین یا قرینه) نقش سرور اصلی را بر عهده
گرفته و نسخه ی پشتیبان از پایگاه داده ی مورد نظر را (به عنوان پایگاه داده ی اصلی) باال می آورد.
 :failover partnersدو نمونه ی سرور (سرور اصلی یا جانشین) که به عنوان role-switching partner
)همراه هایی که نقش هایشان را بایکدیگر تعویض می کنند و یا به عبارتی مکمل یکدیگر هستند) برای
سرور قرینه سازی شده ( )mirrored serverنقش ایفا می کنند.
 :forced serviceیک مکانیزم  failoverاست که توسط مالک پایگاه داده راه اندازی می شود .این
مکانیزم به محض از کار افتادگی سرور اصلی ( )principal serverبه پایگاه داده ی جانشین mirror
( databaseبا وجود اینکه در حالت نامشخص به سر می برد)  service ،اعمال می کند (انتقال می دهد).
 :High-performance modeدر این حالت  sessionقرینه سازی ( sessionای که در آن از پایگاه داده
رونوشت عینی گرفته شده یا به عبارتی دیگر قرینه سازی صورت می گیرد) به طور ناهمزمان
( )asynchronousاجرا می شود و تنها از سرور اصلی و سرور جانشین استفاده می کند.همچنین در این
حالت تنها تعویض نقشی ( )role-switchingکه صورت می گیرد از نوع ( forced serviceبا از دست
رفت احتمالی اطالعات) می باشد.
 session :High-safety modeقزینه سازی به صورت همزمان اجرا می شود و در صورت نیاز عالوه بر
سرور اصلی و جانشین یک  witnessنیز بکار می برد.
 :manual failoverیک مکانیزم  failoverاست که در حالی که سرور اصلی هنوز فعال (پابرجا) است
توسط مالک پایگاه داده راه اندازی می شود .وظیفه ی آن در انتقال  serviceاز پایگاه داده ی اصلی به
پایگاه داده ی جانشین در زمانی که هر دو در حالت هماهنگ به سر می برند (با یکدیگر هماهنگ سازی
شده اند) ،خالصه می شود.
 :mirror databaseکپی یا نسخه ی عینی از پایگاه داده که به طور معمول کامال با پایگاه داده ی اصلی
هماهنگ سازی ( )synchronizeمی شود.
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 :mirror serverدر یک پیکربندی  ،database mirroringبه نمونه ی سرور که پایگاه داده ی جانشین
( )mirror databaseبر روی آن مستقر می باشد گفته می شود.
 :principal databaseدر  ،database mirroringبه یک پایگاه داده ی خواندنی-نوشتنی (read-
 )writeاطالق می گردد که رکورد های گزارش تراکنش ( )transaction log recordآن به نسخه ی عینی
( )copyپایگاه داده ی مورد نظر ( )mirror databaseاعمال می شود.
 :principal serverدر  ،database mirroringسرور همراه ای ( )partnerکه پایگاه داده ی آن در حال
حاضر پایگاه داده ی اصلی ( )principal databaseمی باشد.
 :redo queueسطرهای گزارش تراکنش دریافتی که در حافظه ی سرور جانشین در حالت انتظار (تعلیق)
قرار دارند.
 :Roleسرور اصلی و سرور جانشین با ایفای نقش  mirrorو  ،principalهمدیگر را تکمیل می کنند .در
صورت نیاز ،نقش  witnessرا سرور دیگر (سوم) ایفا می کند.
( role switchingتعویض نقش) :به بر عهده گرفتن و ایفای نقش اصلی ( )principal roleتوسط mirror
گفته می شود.
 :Sessionارتباط ای که در طی قرینه سازی پایگاه داده ( )mirroringمابین سرور اصلی ،سرور جانشین و
سرور ( witnessدر صورت وجود آن) برقرار می شود.
پس از اینکه  mirroring sessionشروع شده یا از سر گرفته می شود ،به فرایندی گفته می شود که طی
آن سطرهای گزارش ( )log recordپایگاه داده ی اصلی که با گذشت زمان بر روی سرور اصلی ( principal
 )serverجمع شده  ،به سرور جانشین ارسال می گردد .سرور جانشین نیز این سطرهای گزارش را
بالفاصله بر روی حافظه ی خود ذخیره می کند تا با سرور اصلی هماهنگ گردد.
( Transaction safetyامنیت تراکنش) :یک خاصیت پایگاه داده مختص ( mirroringقرینه سازی)
هست که مشخص می کند آیا ( mirroring sessionگرفتن رونوشت عینی یا قرینه سازی) به طور
همزمان ) (synchاجرا شود یا ناهمزمان ( .)asynchدو الیه ی امنیتی وجود دارد FULL :و .OFF
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 :Witnessیک نمونه یا  instanceاختیاری که به سرور جانشین این امکان را می دهد که زمان مناسب و
دقیق برای راه اندازی  automatic failoverرا بشناسد .بر خالف دو ( failover partnerهمراهانی که
مکمل هم هستند mirror ،و  witness ،)principalبه پایگاه داده سرویس نمی دهد .پشتیبانی
 automatic failoverتنها نقشی است که  witnessایفا می کند witness .ویژه ی کار با حالت امنیت
بهینه ( )high-safetyطراحی شده است.
مروری بر Database mirroring
 Database mirroringدو نسخه ی عینی (کپی) از یک پایگاه داده نگه می دارد که باید بر روی نمونه
های مختلف ( SQL Server Database Engineموتور پایگاه داده ی  )SQL Serverمستقر شوند .به
طور معمول ،این نمونه های سرور خود بر روی رایانه هایی که در مکان های مختلف قرار دارند ،مستقر می
شوند .راه اندازی و پیاده کردن  database mirroringبر روی یک پایگاه داده ،باعث ایجاد یک رابطه

( )relationshipبین نمونه های مختلف سرور می شود.این ارتباط تحت عنوان database mirroring
 session( sessionقرینه سازی از پایگاه داده) شناخته می شود.
یک سرویس دهنده یا سرور نمونه است که پایگاه داده را به سرویس گیرنده ها یا کالینت ها ارائه می
دهد ،این سرویس دهنده ( principal serverسرور اصلی) اطالق می گردد .نمونه ی دیگری نیز وجود
دارد که بسته به پیکربندی و حالت ( )stateپایگاه داده به عنوان یک سرور جایگزین ذخیره ایفای نقش
می کند .هنگامی که  mirroring sessionپایگاه داده هماهنگ سازی می شودdatabase mirroring ،
یک سرور جانشین آماده ( )hot standby serverارائه می دهد که امکان اجرای مکانیزم  failoverسریع
را بدون از دست رفت داده از تراکنش های اجرا و ثبت شده ( )committed transactionفراهم می آورد.
حال زمانی که  sessionهماهنگ سازی ( )synchronizeنشود mirror server ،به عنوان یک سرویس
دهنده ی جایگزین آماده (اما با احتمال از دست رفت داده) قابل دسترس و استفاده می باشد.
سرورهای اصلی ( )principalو جانشین ) (mirrorبا برقراری ارتباط و همکاری با یکدیگر نقش  partnerرا
در یک  mirroring sessionپایگاه داده ایفا می کنند .همان طور که پیش تر شرح داده شد ،دو سرور نام
برده یکدیگر را تکمیل می کنند principal role :و  .mirror roleدر هر زمان معینی ،یک همراه یا
 partnerنقش اصلی ( )principal roleو دیگری نقش سرور جایگزین را ایفا می کند .هر همراه نیز مالک
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نقش جاری خود خوانده می شود .همراهی که مالک نقش اصلی می باشد تحت عنوان principal server
شناخته می شود و نسخه ی عینی از پایگاه داده که هم اکنون در اختیار دارد نیز پایگاه داده ی اصلی یا
 principal databaseتلقی می گردد .حال آن همراهی که مالک نقش جانشین یا  mirror roleمی باشد،
به عنوان ( mirror serverسرور جانشین) شناخته می شود و نسخه ی عینی که از پایگاه داده در دست
دارد ،پایگاه داده ی جانشین ( )mirror databaseجاری محسوب می شود .هنگامی که database
 mirroringبر روی محیط تولیدی یا  production environmentپیاده ( )deployمی شود ،همان پایگاه
داده ی اصلی (( production database ،)principal databaseپایگاه داده ی تولیدی) محسوب می
شود.
 Database mirroringشامل اجرای مجدد تمامی عملیات درج ( ،)insertبروز رسانی ( )updateو حذف
( )deleteمی شود ،عملیات نام برده به محض رخ دادن یا پیاده شدن بر روی پایگاه داده ی اصلی
( )principal databaseدر پایگاه داده ی جانشین ( )mirror databaseمنعکس (اعمال) می شوند.
اجرای مجدد تمامی عملیات مذکور از طریق ارسال جریانی ( )streamاز سطرهای گزارش تراکنش فعال به
سرور جانشین صورت می گیرد که سطرهای گزارش ( )log recordرا به طور پی در پی و به ترتیب به پایگاه
داده ی جانشین اعمال می کند .درست برخالف تکثیر ( )replicationکه در سطح منطقی کار می کند،
 mirroringدر سطح رکوردهای گزارش فیزیکی عمل می کند .سرور اصلی جریان رکوردها یا سطرهای
گزارش تراکنش ( )transaction log recordرا پیش از ارسال آن ها به سرور جانشین ،فشرده می سازد.
این قابلیت برای نخستین بار در ویرایش  2008پایگاه داده ی  SQL Serverمعرفی شد .این فشرده
سازی گزارش در تمامی  mirroring sessionها رخ می دهد.
نکته :یک نمونه ی سرور ( )server instanceقادر است در چندین  mirroring sessionکه به طور
همزمان در حال اجرا هستند با یک یا چند همراه مختلف شرکت داشته باشد .نمونه ی سرور همچنین می
تواند در برخی از sessionها نقش همراه را بازی کرده و در برخی دیگر نقش یک  witnessرا ایفا کند.
نمونه ی سرور جانشین باید بر روی همان نسخه ی  SQL Serverاجرا شود که نمونه ی سرور اصلی از آن
استفاده می کند.
حاالت عملیاتی مختلف ()operating mode
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یک  mirroring sessionمعموال به صورت همزمان یا ناهمزمان اجرا می شود .در عملیات (اجرایی)
ناهمزمان ( )asynchتراکنش ها بدون اینکه منتظر سرور جانشین بمانند تا گزارشات ( )logرا بر روی
حافظه ی خود ثبت کند ،تایید اجرا ( )commitمی شود که در نتیجه باعث افزایش سرعت می گردد .در
عملیات (اجرایی) همزمان ،تراکنش برای هر دو همراه ( )partnerتایید اجرا می شوند ولی در عین حال
باعث می شود میزان نهفتگی یا تاخیر ( )latencyتراکنش افزایش یابد که یک نکته ی منفی محسوب می
شود.
به طور کلی دو حالت عملیاتی  mirroringوجود دارد که عبارت اند از( high-safety mode :حالت امنیت
بهینه) و ( high-performance modeحالت کارایی بهینه) high-safety mode .از عملیات همزمان
پشتیبانی می کند .در حالت امنیت بهینه ،به محض اینکه  sessionآغاز می شود ،سرور جانشین ()mirror
پایگاه داده ی جانشین را با پایگاه داده اصلی ( )principalهمزمان می سازد .به مجرد اینکه دو پایگاه
داده هماهنگ می شوند ،یک تراکنش برای هر دو همراه ثبت اجرا ( )commitمی شود .این امر یک کاستی
محسوب می شود زیرا که اجرای همزمان تراکنش برای هر دو همراه منجر به افزایش نهفتگی یا تاخیر
تراکنش می گردد.
دومین حالت عملیاتی ،حالت کارایی بهینه ( )high-performance modeاست که به صورت ناهمزمان
اجرا می شود .سرور جانشین سعی می کند با سطرهای گزارش ( )log recordارسال شده توسط سرور
اصلی هماهنگ باقی بماند .پایگاه داده ی جانشین ممکن است کمی از پایگاه داده ی اصلی عقب بیافتد.
الزم به ذکر است ،اختالف زمانی بین دو سرور معموال بسیار محدود است .با این وجود ،چنانچه سرور اصلی
زیر بار بسیار سنگین کاری است و یا سیستم سرور جانشین اضافه بارگذاری ( )overloadشده ،در آن
صورت اختالف بین دو سرور فاحش می شود.
در حالت کارایی بهینه ،به محض اینکه سرور اصلی یک سطر گزارش ( )log recordبه سرور جانشین می
فرستد ،در پی آن سرور اصلی نیز یک تاییدیه ( )confirmationبه سرویس گیرنده ( )clientارسال می
کند .سرور اصلی دیگر منتظر دریافت تصدیق ( )acknowledgementاز سرور جانشین نمی ماند ،بدین
معنا که تراکنش ها بدون اینکه منتظر سرور جانشین شوند تا گزارشات را بر روی حافظه ذخیره کند ،ثبت
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اجرا می گردند ( commitمی شوند) .عملیات ناهمزمان به سرور اصلی این امکان را می دهد که با حداقل
یا کمترین میزان نهفتگی تراکنش اجرا شود (اما با احتمال از دست رفت جزئی اطالعات).
تمامی  mirroring sessionپایگاه داده تنها از یک سرور اصلی و یک سرور جانشین پشتیبانی می کنند.
این پیکربندی در نگاره ی زیر به تصویر کشیده شده است:

حالت امنیت بهینه همراه با مکانیزم  ،automatic failoverبه یک سرور سومی نیاز دارد که از آن به عنوان
 witness serverیاد می شود .بر خالف دو  ،(principal&mirror) partnerسرور  witnessبه پایگاه
داده سرویس نمی دهد .تنها کاری که این سرور می کند پشتیبانی از  automatic failoverاست.
Witnessاین کار را با بررسی این که آیا سرور اصلی سالم ( )upبوده و در حال فعالیت می باشد ،انجام می
دهد .سرور جانشین تنها زمانی مکانیزم  automatic failoverرا راه اندازی می کند که  mirrorو witness
هر دو پس از اینکه از سرور اصلی قطع شدند ،همچنان به یکدیگر متصل باقی بمانند.
نگاره ی زیر یک نوع پیکربندی را نشان می دهد که در آن یک سرویس دهنده ی  witnessبکار رفته:
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نکته :ایجاد یک  mirroring sessionجدید یا افزودن یک سرور  witnessبه پیکربندی جاری
( )mirroringالزمه ی آن است که تمامی نمونه های سرور ( )server isntanceاز یک ویرایش یکسان
 SQL Serverبهره بگیرند .با این حال ،هنگام ارتقا به  SQL Server 2008یا ویرایش جدیدتر ،نسخه
های نمونه های سرور می توانند متفاوت باشند.
( Transaction safetyامنیت تراکنش) و حالت های عملیاتی
اینکه حالت عملیاتی ناهمزمان ( )asynchاست یا همزمان ،همگی به تنظیمات امنیت تراکنش بستگی
دارد .اگر شما منحصرا از  SQL Server Management Studioبرای پیکربندی database mirroring
بهره بگیریند ،به دنبال آن تنظیمات امنیت تراکنش نیز به هنگام انتخاب حالت عملیاتی ،به صورت خودکار
پیکربندی می شوند.
چنانچه از  Transact-SQLبرای پیکربندی  database mirroringاستفاده کنید ،در آن صورت الزم است
با نحوه ی تنظیم امنیت تراکنش نیز آشنا باشید .امنیت تراکنش ( )Transaction safetyرا می توان از
طریق خاصیت ( SAFETY )propertyدستور  ALTER DATABASEمدیریت کرد .در یک پایگاه داده
که عملیات ( mirroringگرفت رونوشت عینی) در حال پیاده شدن بر روی آن است ،خاصیت  SAFETYیا
بر روی  FULLو یا بر روی  OFFقرار دارد (تنظیم می شود).
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چنانچه گزینه ی  SAFETYبر روی  FULLتنظیم شده باشد ،در آن صورت عملیات database mirroring
به طور همزمان اجرا خواهد شد ،البته پس از مرحله ی هماهنگ سازی اولیه .اگر یک سرور  witnessدر
حالت عملیاتی امنیت بهینه اجرا شود (بر روی حالت  high-safetyتنظیم شود) session ،مربوطه نیز از
 automatic failoverپشتیبانی می کند.
حال چنانچه گزینه ی  SAFETYبر روی  OFFتنظیم شده باشد ،در آن صورت عملیات database
 mirroringبه صورت ناهمزمان اجرا خواهد شد Session .در حالت کارایی بهینه باال می آید (در حالت
 high-safetyاجرا خواهد شد) و گزینه ی  WITNESSنیز باید بر روی  OFFتنظیم شده باشد.
( Role-switchingتغییر نقش)
در چارچوب ( database mirroring sessionگرفت یک رونوشت عینی از پایگاه داده) ،نقش های
 principalو  mirrorبه طور معمول قابل تعویض هستند .از این پروسه به عنوان  role-switchingیاد می
شود Role-switching .عبارت اند از واگذار کردن یا انتقال نقش ( principalایفا کردن نقش سرور
اصلی) به سرور  mirrorیا جانشین .در پروسه ی  ،role-switchingسرور جانشین ( )mirror serverبه
عنوان یک  failover partnerبرای سرور اصلی عمل می کند .هنگامی که یک تعویض نقش رخ می دهد،
سرور جانشین ایفای نقش ( principalسرور اصلی) را بر عهده گرفته و در پی آن نسخه ی عینی (کپی) که
از پایگاه داده ذخیره دارد را باال می آورد .سرویس دهنده ای که پیش تر نقش سرور اصلی را بر عهده
داشت ،در صورت موجود بودن آن ،نقش سرور جانشین یا  mirrorرا متقبل می شود .نقش ها می توانند
بارها و بارها جای خود را بایکدیگر عوض کنند.
در کل سه نوع مختلف  role-switchingوجود دارد:
 :Automatic failoverنیازمند حضور سرور جانشین و یک سرور  witnessو نیز باال آمدن سرور در حالت
 high-safetyمی باشد .همچنین الزمه ی آن است که پایگاه داده از پیش هماهنگ سازی ( )synchشده
و سرور  witnessنیز به سرور جانشین متصل باشد.
همان طور که پیش تر شرح داده شد ،وظیفه ی سرور  witnessاین است که از عملکرد صحیح (و  upبودن)
سرور همراه ( (partnerاطمینان حاصل کند .چنانچه سرور جانشین اتصال خود به سرور اصلی را از دست
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بدهد ،ولی در عین حال  witnessهمچنان با سرور اصلی ارتباط خود را حفظ کند ،در این صورت سرور
جانشین دیگر مکانیزم  failoverرا راه اندازی نمی کند.
 :Manual failoverمستلزم باال آمدن سرور در حالت  high-safetyمی باشد .سرورهای همراه
( )partnerباید همواره به یکدیگر متصل بوده ،پایگاه داده نیز باید از قبل هماهنگ سازی ( )synchشده
باشد.
 :Forced serviceاحتمال از دست رفت داده در آن وجود دارد.
در حالت عملیاتی  high-performanceو نیز در حالت  high-safetyبدون  ،automatic failoverاگر
سرور اصلی از کار افتاده باشد ولی سرور جانشین همچنان در دسترس باشد ،سرویس اجباری ( forced
 )serviceامکان پذیر می باشد.
*بسیار مهم*
حالت  high-performanceگونه ای تعبیه شده که بدون  witnessاجرا شود .اما در صورت وجود یک
سرور  ،witnessسرویس اجباری زمانی امکان پذیر می باشد که سرور مزبور ( )witnessبه سرور جانشین
( )mirrorمتصل باشد.
هر سناریویی که در آن تعویض نقش صورت می گیرد ،به مجرد اینکه پایگاه داده ی اصلی باال می آید
(آنالین می شود) ،برنامه های سمت سرویس گیرنده ( )client applicationمی توانند با اتصال مجدد به
پایگاه داده خود را بازیابی ( )recoverکنند.
 Sessionهای همزمان
یک نمونه ی سرور قادر است در چندین  mirroring sessionکه به طور همزمان اجرا می شوند (یکبار به
ازای هر پایگاه داده که قرینه سازی شده) با همان نمونه های سرور یا نمونه های متفاوت همکاری داشته
باشد .اغلب یک نمونه ی سرور منحصرا به عنوان یک  witnessیا  partnerدر تمامی mirroring session
های خود نقش ایفا می کند .اما به این خاطر که هر  sessionاز دیگر  sessionها کامال مستقل می باشد،
یک نمونه ی سرور می تواند در برخی  sessionها نقش سرور  witnessو در دیگر  sessionها نقش
 partnerرا ایفا کند .به عنوان مثال ،چهار  sessionزیر را بین سه نمونه ی سرور ،SSInstance_1
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 and SSInstance_3 ،SSInstance_2در نظر بگیرید .هر نمونه ی سرور در برخی  sessionها به
عنوان یک  partnerو در برخی دیگر به عنوان  witnessایفای نقش می کند:
Session for
database D

Session for
database C

Session for
database B

Session for
database A

Server
instance

Partner

Partner

Partner

Witness

SSInstance_1

Partner

Partner

Witness

Partner

SSInstance_2

Witness

Witness

Partner

Partner

SSInstance_3

تصویر زیر دو نمونه ی سرور را نمایش می دهد که به عنوان  partnerدر دو  mirroring sessionبا
یکدیگر مشارکت دارند .یک  sessionویژه ی پایگاه داده ای به نام  Db_1می باشد و دیگری مخصوص
پایگاه داده ای با نام .Db_2

هر پایگاه داده از دیگر پایگاه های داده کامال مستقل می باشد .برای مثال ،یک نمونه ی سرور ممکن است
در ابتدای امر نقش  mirrorرا در دو پایگاه داده ایفا بکند .در صورت رخداد  failoverبرای هر یک از پایگاه
های داده ،نمونه ی سرور مورد نظر ممکن است برای پایگاه داده ای که  failoverبرای آن روی داده نقش
سرور اصلی را بازی کند و در همین حین نقش سرور جانشین را برای پایگاه داده ی دیگر ایفا کند.
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برای ذکر مثال دیگر ،یک نمونه ی سرور را در نظر بگیرید که نقش سرور اصلی را برای دو یا چندین پایگاه
داده در حالت  high-safetyبه همراه  automatic failoverایفا می کند .در چنین موردی اگر که نمونه ی
سرور از کار بیافتد (با خرابی مواجه شود) ،کلیه ی پایگاه های داده خودکار به پایگاه های داده های
جانشین مربوطه ی خود  failoverمی شوند (روی می آورند).
به هنگام راه اندازی سروری که قرار است هم به عنوان  partnerو هم به عنوان  witnessانجام وظیفه
کند ،الزم است اطمینان حاصل کنید که گره ی آخر ) mirroring session (endpointاز هر دو نقش
پشتیبانی می کند .همچنین باید از وجود منابع کافی مطمئن شوید.
نکته :از آنجایی که پایگاه های داده ی قرینه سازی ( )mirroredشده کامال از یکدیگر مجزا و مستقل می
باشند ،نمی توانند به صورت گروهی به جانشین مربوطه ی خود  failoverشوند (روی بیاورند).
اتصال سرویس گیرنده ها
 Microsoft .NET Data Providerاز قابلیت ( Client-connectionاتصال-سرویس گیرنده) برای
 mirroring sessionدر  SQL Serverپشتیبانی می کند.
تاثیر ایجاد وقفه در یک session
مالک پایگاه داده می تواند هرگاه که مایل بود ،یک  sessionرا متوقف سازد .ایجاد وقفه ( )pauseباعث
می شود که وضعیت  sessionحفظ شده و در عین حال ( )mirroringحذف گردد .هنگامی که یک
 sessionمتوقف می شود ،سرور اصلی هیچ سطر گزارش ( )log recordجدیدی به سرور جانشین ارسال
نمی کند .تمامی این سطرهای گزارش فعال باقی مانده و در گزارش تراکنش ( )transaction logپایگاه
داده ی اصلی جمع می شوند .مادام اینکه  mirroring sessionدر حالت توقف باقی بماند ،گزارش تراکنش
کوتاه ( )truncateنمی شود .بنابراین ،اگر  mirroring sessionبه طور طوالنی مدت در حالت توقف باقی
بماند ،همچنان بر سطرهای گزارش ( )logافزوده می شود.
راه اندازی  sessionقرینه سازی ( )mirroringاز پایگاه داده

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  165 -واحد7
88146323 - 88446780 - 88146330

پیش از اینکه  mirroring sessionآغاز شود ،مالک پایگاه داده یا مدیر سیستم باید پایگاه داده ی
جانشین ( )mirrorرا ایجاد کرده ،گره های پایانی ( )endpointو  loginآن را راه اندازی کند (به آن وارد
شده) و در برخی موارد همچنین الزم است گواهینامه ( )certificateایجاد و پیکربندی کند.

قابلیت همکاری و همزیستی قرینه سازی با دیگر امکانات موتور پایگاه داده
 Database mirroringمی تواند همراه با ویژگی ها یا مولفه های  SQL Serverکه زیر نام برده شده،
بکار رود.
( Log shippingانتقال گزارشات به سرور دیگر)
( Full-text catalogsکاتالوگ های متن کامل)
( Database snapshotنسخه ی فوری از پایگاه داده)
( Replicationتکثیر)
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