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Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji
wielowarstwowych korzystających z relacyjnych baz danych Microsoft SQL

W systemach biznesowych krytyczna jest warstwa bazodanowa, której spójność i bezpieczeństwo
przechowywanych danych jest najwyższym priorytetem. Dane te muszą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnej dostępności.

2. Wysoka dostępność warstwy prezentacji i aplikacji.
Większość mechanizmów zapewnienia wysokiej dostępności jest związane z wprowadzeniem nadmiarowości prowadzących do wyeliminowania punktów pojedynczej awarii. W sytuacji jeśli dostępność aplikacji zależy od jednego dysku w serwerze, jednego zasilacza, jednego procesora itp., awaria pojedynczego
elementu doprowadza do braku dostępności aplikacji. Podniesienie prawdopodobieństwa bezawaryjnej
pracy komponentu na wyższy poziom powoduje często logarytmiczny wzrost kosztów wdrożenia i nigdy nie pozwala na pełną gwarancję niezawodności. Wprowadzenie nadmiarowości pozwala często uzyskać obniżenie prawdopodobieństwa niedostępności na wyższym poziomie i często niższym kosztem niż
podnoszenie jakości składowych ponad pewien poziom. W przypadku dysków wprowadza się macierze
dyskowe z wykorzystaniem różnych poziomów RAID, które związane z nadmiarowymi dyskami, pozwalają na dalszą pracę systemu w razie awarii jednego z dysku, a w niektórych konfiguracjach nawet kilku
dysków do czasu wymiany uszkodzonego dysku. W składnicach danych wprowadza się dodatkowo pulę
dysków awaryjnych, które automatycznie zastępują uszkodzone dyski. Należy również zwrócić uwagę, że
nie zawsze wprowadzenie dwóch komponentów pozwala na wyeliminowanie pojedynczego punktu awarii
np. zamontowanie w serwerze o poborze mocy 1KW dwóch zasilaczy o mocy 0,75 KW, awaria jednego
z nich spowoduje, że jeden zasilacz nie dostarczy komponentom serwera odpowiedniego zasilania. Analogicznie wprowadzenie dwóch linii dostępu do Internetu, gdy światłowody są poprowadzone obok siebie do
dostawców internetu w przypadku uszkodzenia jednego ze światłowodów np. w czasie pracy koparki łączy
się z bardzo wysokim prawdopodobieństwem awarii drugiego. Pierwszym etapem zapewnienia wysokiej
dostępności jest wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii.
Istnieje wiele mechanizmów zapewnienia wysokiej dostępności warstwy biznesowej i warstwy prezentacji z wykorzystaniem nadmiarowych serwerów.
Najłatwiejszym w implementacji jest wykorzystanie DNS round robin (RRDNS). Polega na utworzeniu na serwerze DNS kilku rekordów DNS wskazujących dla tej samej nazwy hosta kilka rekordów
DNS. Lista tych rekordów jest przesyłana po otrzymaniu zapytania posortowana w określonej kolejności. Kolejne zapytanie otrzymuję powyższą listę ze zmienioną kolejnością: pierwszy rekord z poprzed3 zapytania jest przesortowany na koniec listy.
niego
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łączących się zza Array Proxy) i deklaruje dla niego najniższy koszt przyjęcia połączenia (0). W takim
przypadku sesja zostanie przeniesiona na inny serwer w klastrze NLB wyłącznie w przypadku awarii
serwera dotychczas obsługującego połączenie. Implementacja NLB monitoruje na serwerach Windows
pracę usługi WLBS, która weryfikuje dostępność hosta w klastrze NLB, ale nie monitoruje pracy usług.
Niezależnymi mechanizmami, należy również zapewnić spójność zawartości witryn i ustawień aplikacji. Z klastra NLB mogą korzystać aplikacje korzystające wyłącznie z protokołów TCP i UDP. Inne
protokoły nie mogą korzystać z NLB, np. niestosowane już od bardzo dawna w nowych aplikacjach
NetBT, to jednak z powodu zaszłości historycznych spotykany w wielu firmach (był cenny w czasach,
gdy używano w sieciach różnych protokołów IPX/SPX, NetBEUI, Appletalk, a protokół TCPIP jeszcze
nie pozwolił na stworzenie globalnego i powszechnie dostępnego internetu, ponieważ uniezależniał
aplikacje klient-serwer od podanych przykładów protokołów transportowych, wystarczyło użycie do7
datkowej warstwy NETBIOS).
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Do zrównoważenia obciążenia oraz zapewnienia wysokiej dostępności coraz częściej wykorzystuje się usługi
w chmurze obliczeniowej Cloud Computing, będące rozwinięciem wirtualizacji. Do bardziej znanych należą
rozwiązania Cloud computing firm: Amazon, Rackspace, Salesforce, Microsoft, IBM, Google. Wykorzystywana chmura obliczeniowa może być prywatna, zbudowana na sprzęcie będącym w posiadaniu firmy lub wydzierżawionym albo publiczna, korzystająca ze sprzętu dostawcy chmury obliczeniowej. Planując użycie chmury
do równoważenia obciążenia i zapewnienia wysokiej dostępności usług, szczególnie w modelu hybrydowym,
9
gdzie szczytowe i zasobożerne obliczenia wykonywane są w chmurze publicznej (np. przeliczanie grup miar),
a dane słownikowe (np. hierarchie9 wymiarów) na serwerach firmowych, należy uwzględnić wyeliminowanie
pojedynczych punktów awarii połączenia do internetu oraz jego odpowiednią przepustowość.
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W Microsoft SQL 2012 wprowadzony kolejny mechanizm zapewnienia wysokiej dostępności always
-on. Technologia ta łączy zalety mirroringu, replikacji i MSCS, którego komponenty podobnie jak DAG
Exchange 2010 wykorzystuje do obsługi faiklover. W always-on Microsoft SQL 2012 definiowana jest
AlwaysOn Availability Group, w obrębie której jest podstawowa replika bazy primary replica w trybie zapisu i odczytu, oraz do czterech dodatkowych replik secondary replica, które mogą być udostępnione w trybie tylko do odczytu i backupowane. Jest obsługiwany zarówno automatyczny, jak manualny
planowany lub wymuszony failover. Usługa Availability group listeners pozwala na przekierowanie
żądania aplikacji w zależności od typu zapytania do primary replica, która jest w trybie zapisu lub secondary replica w trybie odczytu. Listener zapewnia również szybki failover w razie awarii poprzez
zamianę jednej z secondary replika w primary replika. Failover jest definiowana w failover policy.

group listeners pozwala na przekierowanie żądania aplikacji w zależności o
zapytania do primary replica, która jest w trybie zapisu lub secondary replica w
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Rys.21. Always-on
Rys.21. Always-on

Analogicznie do mirroringu następuje automatyczne detekcja i naprawa uszkodzonych stron danych.
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4. Podsumowanie
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Istnieje wiele a
na dysku oraz późniejszym przetworzeniem zgromadzonych danych. W takich przypadkach niedostępktóre przetwarzają dane w trybie asynchronicznym i niedostępność w
ność warstwy bazodanowej jest akceptowalna przez czas niezbędny do odtworzenia serwera bazodanobazodanowej owocuje przyrostem długości kolejek czy to w MsMQ, service bro
wego, który uległ awarii i można uznać, że koszty wdrożenia wysokiej dostępności są wyższe od potenkatalogu na dysku oraz późniejszym przetworzeniem zgromadzonych danych. W
cjalnych strat wynikających z awarii pojedynczego serwera bazodanowego, zwłaszcza gdy nie grozi to
kompromitacją w oczach klienta. Jednak istnieje wiele systemów, w których brak dostępności składnicy
danych nawet przez krótki czas może spowodować nie tylko olbrzymie straty finansowe np. w wyniku
wstrzymania sprzedaży w internetowym kanale dystrybucji, ale co często istotniejsze kompromitację
w oczach klientów. Planując aplikacje biznesowe oprócz uwzględnienia mechanizmów wysokiej dostępności należy uwzględnić bezpieczeństwo danych. Mechanizmy wysokiej dostępności minimalizują
konsekwencje pojedynczej awarii sprzętowej, czy aplikacyjnej, nie zapobiegają jednak wszystkim błędom użytkownika, czy złośliwym atakom w tym wirusom, które mogą być przyczyna skasowania lub
podmiany danych. Należy więc rozważyć użycie dodatkowych mechanizmów kontrolnych takich jak
np. logowanie transakcji za pomocą wyzwalaczy, cdc czy audytu w tym C2. Dodatkowo należy pamiętać o ryzyku zagłodzeniu instancji SQL przez zasobożerne zapytanie. Problem ten można zminimalizować poprzez użycia Resorce Governor.
Innym problemem może być atak DDOS na warstwę prezentacji, który może doprowadzić do zablokowania usług poprzez przeciążenie zasobów. Masowy atak może być problemem nawet dla dużych
farm serwerów, teoretycznie można użyć cloud computing, dzięki czemu potrzebne zasoby do obsłużenia ogromnej liczby zapytań mogą zostać dynamicznie przydzielone, należy jednak pamiętać, że w tym
przypadku płacimy za zużytą moc obliczeniową, analogicznie jak płacimy wysoki rachunek za energię
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elektryczną po długotrwałym używaniu silnika wysokiej mocy, czy elektrycznym ogrzewaniu. Przy
planowaniu rozwiązań o wysokiej dostępności należałoby uwzględnić detekcję takich ataków i ograniczenie przesyłania pakietów na ruterach brzegowych pochodzących od puli podejrzanych adresów IP.
Np. dla aplikacji, gdzie zwykle dominują zapytania z Polski przy niewielkim udziale zapytań z UE nagle
pojawiają się duże ilości pakietów z chińskich adresów IP. Planując wysoką dostępność aplikacji należy
wiec uwzględnić bardzo wiele czynników. Wybrane mechanizmy zostały zaprezentowane w niniejszej
pracy, które można uwzględnić przy projektowaniu nowych wdrożeń i modernizacji istniejących systemów.

