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Abstrakt. Článek popisuje využití databázového mirroru Microsoft SQL 

Serveru 2005 pro realizaci informačního systému úpravny uhlí s nepřetržitým 

provozem odolného vůči výpadkům. Databázový mirror umožňuje přepnutí 

systému na záložní server bez ztráty kontinuálních technologických dat. 
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1 Informační systém úpravny uhlí 

Uhlí, těžené v dolech, se před prodejem odběratelům musí nejdříve zhodnotit – 

upravit na požadované jakostní parametry, jako je obsah popela, obsah vody nebo 

výhřevnost. Tento proces probíhá v úpravně uhlí pomocí různých technologií 

úpravy [1].  Pro ekonomiku výroby uhlí je zásadní dodržení jakostních parametrů, kde 

překročení hodnot daných smlouvami s odběrateli znamená pro důlní podnik značné 

ztráty (v krajním případě i penalizace ze strany odběratelů). Pro zajištění tohoto 

požadavku jsou dnes úpravny uhlí vybaveny informačními systémy, které poskytují 

v reálném čase data o technologickém procesu úpravy.  

Informační systém úpravny [2] zahrnuje sběr dat ze snímačů (v provoze úpraven 

je umístěno až 1600 snímačů), vizualizaci stavu technologických uzlů (SCADA 

systém Promotic), systém vyhlašování výstrah (hlášení o překročení limitních stavů), 

prezentaci technologických parametrů potřebných pro řízení výroby a další 

komponenty. Ač je informační systém úpravny primárně systém reálného času (real 

time system) a pro účely řízení je důležitá především okamžitá prezentace stavu 

technologického procesu a indikace mimolimitních stavů, je nedílnou součástí 

informačního systému i SQL databáze.  

Databáze kromě historie technologických dat a historie vyhlašování výstrah 

obsahuje především data s parametry snímačů včetně související znalostní databáze. 

Znalostní databáze poskytuje informace o způsobu přepočtu přístrojových hodnot na 

fyzikální veličiny a sofistikovanou verifikaci měřených údajů. Na základě zkušeností 

s provozem úpravny jsou ve znalostní databázi uložené parametry vzorkování 

technologických dat pro bilanční zpracování nebo analýzu trendů.  
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Jedním z hlavních výstupů informačního systému je sledování trendu hodnot 

jakostních parametrů uhlí během nakládky uhlí do vagónů (například v případě 

měření obsahu popela jsou údaje z kontinuálních popeloměrů přepočítávány 

vlečeným průměrem). Analýza trendu hodnot umožňuje vyhodnotit možné překročení 

požadované hodnoty s dostatečným předstihem. Vedení úpravny pak může provádět 

řídicí zásahy v procesu úpravy tak, aby nedošlo k překročení požadovaných hodnot 

jakostních parametrů během nakládky, kdy už hodnoty parametrů nelze ovlivnit.  

Dá se říci, že v dnešní době je řízení nakládky uhlí s regulací na požadované 

kvalitativní parametry bez informačního systému téměř nemožné. Protože úpravny 

uhlí fungují v nepřetržitém třísměnovém provozu včetně víkendů, při realizaci 

informačního systému nové generace bylo zadavatelem požadováno řešení, které je 

odolné vůči možným výpadkům systému tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz 

úpravny (fault-tolerant system). 

2 Informační systém odolný proti výpadkům 

V roce 2006 bylo v úpravně Dolu Darkov (OKD a.s., Karviná) realizováno řešení 

informačního systému úpravny odolného vůči výpadkům odpovídajícím požadavkům 

zadavatele pro sledování nepřetržitého provozu v reálném čase. Systém je vybaven 

dvěmi identickými servery. Jeden server funguje jako produkční, druhý server má 

funkci záložního serveru a obsahuje funkční kopii systému. V případě výpadku 

produkčního serveru, ať už je příčinou výpadku selhání hardware nebo software, 

záložní server vyhodnotí stav  a příčinu výpadku a v případě potřeby převezme funkci 

produkčního serveru. Systém pak odesílá informaci o havárii prostřednictvím e-mailu 

a SMS zprávy administrátorovi systému. 

3 Využití databázového mirroru 

Při řešení přepnutí systému z produkčního na záložní bylo nutné vyřešit problém, jak 

zajistit v případě SQL databáze kontinuitu dat tak, aby systém byl i po přepnutí 

provozuschopný bez významné ztráty dat.  

Pro zajištění přepínání systému z produkčního na záložní server se ukázal jako 

ideální databázový mirror poskytovaný firmou Microsoft jako součást SQL Serveru 

2005. Při použití databázového mirroru jsou propojeny databáze v dvou instancích 

SQL serveru. První instance, nazývaná „principal“, slouží jako zdrojová databáze, 

druhá instance označována jako „mirror“, obsahuje kopii dat z principal databáze. 

Databázový mirror Microsoft SQL Serveru funguje tak, že zachytává veškeré změny 

dat zdrojové databáze na úrovni zápisů do transakčního logu. Databáze na straně 

mirroru je v „recovery“ režimu a je pro uživatele SQL serveru nepřístupná. Po 

rozpojeni mirroru obsahuje databáze na mirrovaném serveru všechny data a změny 

pořízené v databázi na principal serveru. 
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4 Nastavení databáze a uvedení mirroru do provozu 

Před aktivací databázového mirroru v SQL Serveru 2005 musí být instalován service 

pack 1 nebo vyšší. Databáze určená pro mirroring musí být nastavena ve „full 

recovery“ režimu. 

V dalším kroku je nutné SQL servery propojit a nastavit ověření vzájemných 

přístupů. Propojení serverů se děje pomocí „end-pointů“. Pro přípravu mirroru se 

musí v obou instancích SQL serveru vytvořit endpoint s nakonfigurovaným TCP/IP 

portem a ověřením přístupu. Nejpracnější, ale zároveň nejspolehlivější způsob, je 

zajištění ověření přístupů přes vygenerované certifikáty. V případě doménového 

prostředí je toto řešení podmínkou pro správnou funkci mirroru. 

V následujícím příkladu jsou uvedeny příkazy pro aktivaci mirroru. Mějme dva 

servery, pojmenované Stephenson a Murdock. Server Murdock nastavíme do role 

„principal“. V  příkladu jsou pro ověření (autentikaci) přístupů použity certifikáty, 

které je nutné vytvořit a instalovat před definicí endpointů.  

Vytvoření certifikátu probíhá v těchto krocích: 

1. definování master key 
create master key encryption by password='xx' 

2. vytvoření certifikátu 
create certificate Murdock_cert with 

subject='Murdock certificate', start_date='20070101'; 

3. vytvoření host login 
create login HOST_STEPHENSON_login  with password = 'xx'; 

4. vytvoření účtu host user 
create user HOST_STEPHENSON_user for login     

HOST_STEPHENSON_login; 

5. export certifikátu do souboru 
backup certificate Murdock_cert to file = 

'c:\MURDOCK_CERT.TXT' 

6. přenos certifikátů na druhý server 

Výše uvedené příkazy jsou pro server Murdock, certifikáty se musí vytvořit na 

obou serverech. Vytváření certifikátů se provádí v databázi master. Aktivní certifikáty 

lze zkontrolovat příkazem 
 select * from sys.certificates; 

Nyní můžeme serveru Murdock vytvořit end-point: 
create ENDPOINT [mirror_ep] STATE=STARTED 

 AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, LISTENER_IP = ALL) FOR 

DATA_MIRRORING (ROLE = ALL, AUTHENTICATION = CERTIFICATE 

Murdock_cert, ENCRYPTION=REQUIRED ALGORITHM AES) 

Na mirror serveru Stephenson vytvoříme endpoint příkazem: 
create ENDPOINT [mirror_ep] STATE=STARTED 

 AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, LISTENER_IP = ALL)FOR 

DATA_MIRRORING (ROLE = ALL, AUTHENTICATION = CERTIFICATE 

Stephenson_cert, ENCRYPTION = REQUIRED ALGORITHM AES) 

Oba přístupové body jsou konfigurovány s portem 5022. Po vytvoření endpointu a 

instalaci certifikátu provážeme certifikát s endpointem takto: 
GRANT CONNECT ON ENDPOINT::Mirror_ep TO 

[HOST_STEPHENSON_login]; 
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Nyní jsou servery nakonfigurovány pro vytvoření databázového mirroru. Samotná 

aktivace databázového mirroru spočívá v následujících úkonech: 

1. „full backup“ principal databáze 

2. restore backupu na mirror databázi v recovery módu  

3. backup transakčního logu principal databáze 

4. restore logu na mirror databázi 

5. spuštění db mirroru  na obou instancích SQL serveru 

Syntaxe příkazů z kroku 5: 

Propojení databází do mirroru na straně serveru STEPHENSON („mirror“ server): 
Alter database kovois_db set partner =   

'tcp://murdock:5022' 

Propojení databází do mirroru na straně serveru MUDROCK („principal“ server): 
Alter database kovois_db set partner = 

'tcp://stephenson:5022' 

5022 je číslo tcp/ip portu vytvořeného endpointu. Příkaz se spouští nejdříve na 

straně mirroru. Jestliže příkaz neproběhne nebo se objeví hlášení „partner not found“, 

je problém v chybném nastavení přístupu na „endpoint“. Pokud je mirror úspěšně 

aktivován, je databáze serveru „principal“ ve stavu „synchronized“. Veškeré změny 

v principal databázi jsou automaticky přenášeny do mirror databáze. Po rozpojení 

mirroru a ukončení recovery režimu mirrorované databáze je databáze přístupná pro 

běžný provoz. Je-li databázový mirror aktivován ve dvou instancích SQL serveru 

provozovaných fyzicky na jednom serveru, podaří se aktivovat trusted propojení bez 

nutnosti instalace certifikátů. V tom případě musíme vytvořit dva end-pointy a každý 

musí mít jiné číslo tcp/ip portu. Jsou-li k dispozici tři servery, je možné konfigurovat 

jeden server jako řídicí pro databázový mirror (označuje se jako witness server), 

v tom případě lze mirror aktivovat v módu plné automatické obnovy. Při využití SQL 

server native client lze vytvořit aplikační vrstvu, která se automaticky přepne při 

přechodu na mirrorovnou databázi, což je řízeno nadřízeným servrem. V příkladu, 

popsaném výše, je třeba zajistit přesměrování aplikací na mirrorovaný server pro jeho 

aktivaci manuálně. 

5 Závěr 

Díky technologii databázového mirroru, který je součástí SQL Serveru 2005, bylo 

možné navrhnout a vytvořit informační systém nepřetržitého sledování výroby, který 

je značně odolný vůči výpadkům. Mirror umožňuje v reálném čase udržovat funkční 

kopii databáze obsahující všechny poslední data a změny tak, aby po přepnutí na 

záložní server byl systém plně funkční při zajištění kontinuity dat. Testy ukázaly, že 

systém lze „přepnout“ za plného provozu, aniž by uživatelé registrovali výpadek dat. 
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Annotation:  

Usage of the Database Mirror of SQL Server 2005 for a solution the fault tolerant 

information system on the coal preparation plants.  

The paper describes usage of the Database Mirror for solution the fault tolerant information 

system, with example how the database mirror could by set and started. The database mirror 

allows solve swapping between production and backup server without any loose in 

technological data collected in SQL database. 

 

 

 


