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Procedury Postępowania w przypadku awarii Systemu 
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1. Postępowanie w przypadku awarii infrastruktury systemu SI 

CPR 

W przypadku awarii komponentu infrastruktury systemu SI CPR, która została wykryta poprzez 

niedostępność systemu SI CPR lub jego części lub w trakcie rutynowego sprawdzania poprawnego działania 

infrastruktury należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Oszacować wpływ awarii komponentu infrastruktury na system SI CPR. 

2. Jeśli nie nastąpiło to automatycznie, to przywrócić system SI CPR lub jego część do działania na 

komponentach zapasowych w podstawowym lub zapasowym ośrodku. 

3. W przypadku przełączenia instancji baz danych systemu SI CPR do drugiego ośrodka przy jednoczesnej 

awarii łącza między ośrodkami zweryfikować spójność danych systemu SI CPR. 

4. W przypadku częściowego przełączenia systemu SI CPR do ośrodka zapasowego, przenieść pozostałe 

komponenty do tego ośrodka, aby zminimalizować wykorzystanie łącza między ośrodkami. 

5. Zdiagnozować przyczynę awarii. 

6. Usunąć przyczynę awarii. 

7. Zaplanować przerwę technologiczną w ramach, której system SI CPR zostanie przeniesiony do działania 

w ośrodku podstawowym. 

 

W ramach infrastruktury, na której działa system SI CPR wyróżnić można 3 grupy komponentów: 

1. Komponenty zwielokrotnione, których niedostępność nie wpływa na system 

2. Komponenty zwielokrotnione, których niedostępność powoduje przełączenie systemu w ramach ośrodka 

3. Komponenty główne (złożone), których niedostępność powoduje przełączenie części lub całości systemu 

do ośrodka zapasowego. 

Poniżej przedstawiono przypisanie poszczególnych elementów infrastruktury do poszczególnych grup: 

1. Zasilacze, wentylatory, modułu komunikacji sieci LAN i SAN w obudowach kasetowych HP BladeSystem, 

przełączniki sieci LAN i SAN, kable, wkładki w portach przełączników lub modułów sieci LAN i SAN, dyski w 

macierzy dyskowej. 

2. Serwery kasetowe 

3. Obudowa serwerów kasetowych, macierz dyskowa. 

Komponenty z grupy 3 składają się z wielu komponentów podrzędnych, ich całkowita samoistna awaria jest mało 

prawdopodobna, ale może być spowodowana warunkami zewnętrznymi lub błędem ludzkim.  

1.1. Awaria komponentu zwielokrotnionego, którego niedostępność nie 

wpływa na system SI CPR 

1.1.1. Opis 

Awaria komponentów takich jak: zasilacze, wentylatory, modułu komunikacji sieci LAN i SAN w 

obudowach kasetowych HP BladeSystem, przełączniki sieci LAN i SAN, kable, wkładki w portach 

przełączników lub modułów sieci LAN i SAN, dyski w macierzy dyskowej nie wpływa na działanie 

systemu SI CPR i nie powinna powodować automatycznego przełączenia w ramach ośrodka 

podstawowego lub do ośrodka zapasowego. W razie potrzeby może natomiast zostać podjęta decyzja, 

aby ręcznie przełączyć system SI CPR do drugiego ośrodka, aby zminimalizować skutki ew. kolejnej 

awarii na ciągłość działania systemu. W taki wypadku przełączenie systemu można wykonać przy 

najbliższej przerwie technicznej. 
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1.1.2. Procedura „Obsługa awarii komponentu zwielokrotnionego, którego 

niedostępność nie wpływa na system SI CPR” 

 

Cel i zakres Obsługa awarii komponentu zwielokrotnionego, którego niedostępność nie 

wpływa na system SI CPR 

Warunki wstępne  Awarii uległ pojedynczy komponent taki jak: zasilacze, wentylatory, modułu 

komunikacji sieci LAN i SAN w obudowach kasetowych HP BladeSystem, 

przełączniki sieci LAN i SAN, kable, wkładki w portach przełączników lub 

modułów sieci LAN i SAN, dyski w macierzy dyskowej 

 Klastry rozproszone infrastruktry systemu SI CPR działają poprawnie 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa poprawnie 

Kroki procedury 1. Zweryfikować problem w infrastrukturze i oszacować jego wpływ na system 

SI CPR. 

2. Zaplanować przełączenie i przełączyć system SI CPR w zaplanowanym oknie 

czasowym do ośrodka zapasowego, jeśli istnieje taka potrzeba 

3. Jeśli problem polega na wadliwie działającym sprzęcie, zgłosić problem do 

producenta sprzętu 

4. Usunąć awarię zgodnie z najlepszymi praktykami lub z zaleceniami serwisu 

producenta (jeśli taki był zaangażowany). 

5. Jeśli system został przełączony do ośrodka zapasowego zaplanować 

przełączenie i przełączyć system SI CPR w zaplanowanym oknie czasowym 

do ośrodka podstawowego. 

 

1.2. Awaria komponentu zwielokrotnionego, którego niedostępność 

powoduje przełączenie systemu w ramach ośrodka 

1.2.1. Opis 

Awaria komponentów takich jak: serwer kasetowy będzie powodować automatyczne przełączenie 

komponentów systemu SI CPR w ramach ośrodka. Przełączenie w ramach ośrodka może być także 

spowodowane innymi problemami w infrastrukturze, np. problemy sieciowe. W razie potrzeby może 

zostać podjęta decyzja, aby ręcznie przełączyć system SI CPR do drugiego ośrodka, aby 

zminimalizować skutki ew. kolejnej awarii na ciągłość działania systemu. W taki wypadku przełączenie 

systemu można wykonać przy najbliższej przerwie technicznej. 

 

1.2.2. Procedura „Obsługi awarii komponentu zwielokrotnionego, którego 

niedostępność powoduje przełączenie systemu w ramach ośrodka” 

 

Cel i zakres Obsługi Awarii komponentu zwielokrotnionego, którego niedostępność 

powoduje przełączenie systemu w ramach ośrodka 

Warunki wstępne  Awarii uległ serwer kasetowy lub inne problemy w infrastrukturze 

spowodowały przełączenie komponentu SI CPR w ramach ośrodka. 
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 Klastry rozproszone infrastruktury systemu SI CPR działają poprawnie w 

zakresie umożliwiającym przełączenie usług. 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa poprawnie 

Kroki procedury 1. Zweryfikować problem w infrastrukturze i oszacować jego wpływ na system 

SI CPR.  

2. W razie konieczności przywrócić komponenty systemu SI CPR do działania, 

jeśli nie zostały przywrócone automatycznie. 

3. Jeśli istnieje taka potrzeba Zaplanować przełączenie i przełączyć system SI 

CPR w zaplanowanym oknie czasowym do ośrodka zapasowego. 

4. Jeśli problem polega na wadliwie działającym sprzęcie, zgłosić problem do 

producenta sprzętu 

5. Jeśli problem polega na wadliwie działającym oprogramowaniu, zgłosić 

problem do producenta oprogramowania 

6. Usunąć awarię zgodnie z najlepszymi praktykami lub z zaleceniami serwisu 

producenta (jeśli taki był zaangażowany). 

7. Zweryfikować poprawność działania naprawionego elementu 

infrastruktury po usuniętej awarii. 

8. W razie konieczności przenieść zasoby lokalnie na naprawiony komponent. 

9. Jeśli system został przełączony do ośrodka zapasowego zaplanować 

przełączenie i przełączyć system SI CPR w zaplanowanym oknie czasowym 

do ośrodka podstawowego. 

1.3. Awaria komponentu głównego (złożonego), którego niedostępność 

powoduje przełączenie części lub całości systemu do ośrodka 

zapasowego. 

1.3.1. Opis 

Awaria komponentów takich jak: obudowa serwerów kasetowych, macierz dyskowa, spowoduje 

przełączenie komponentów systemu SI CPR do ośrodka zapasowego. Przełączenie takie może być 

także spowodowane awarią wielu elementów pojedynczych, które wpłyną na niemożność działania 

komponentów systemu SI CPR w ośrodku podstawowym. 

1.3.2. Procedura „Obsługi awarii komponentu głównego (złożonego), 

którego niedostępność powoduje przełączenie części lub całości 

systemu do ośrodka zapasowego” 

 

Cel i zakres Obsługi Awarii komponentu głównego (złożonego), którego niedostępność 

powoduje przełączenie części lub całości systemu do ośrodka zapasowego 

Warunki wstępne  Awarii uległa obudowa serwerów kasetowych lub macierz dyskowa 

 Inna awaria w infrastrukturze spowodowała przełączenie części lub całości 

systemu do ośrodka zapasowego 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa prawidłowo 

Kroki procedury 1. Zweryfikować poprawność działania aplikacji SI CPR 
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2. W razie konieczności ręcznie przełączyć komponenty systemu SI CPR na 

ośrodek zapasowy 

3. Zweryfikować, które komponenty systemu SI CPR zostały przełączone 

automatycznie 

4. Przełączyć ręcznie pozostałe komponenty systemu SI CPR do ośrodka 

zapasowego 

5. Zweryfikować, jaka awaria spowodowała przełączenie systemu SI CPR do 

drugiego ośrodka 

6. Zgłosić awarię do serwisu producenta 

7. Usunąć awarię zgodnie z najlepszymi praktykami lub z zaleceniami serwisu 

producenta (jeśli taki był zaangażowany). 

8. Zaplanować przełączenie i przełączyć system SI CPR w zaplanowanym oknie 

czasowym do ośrodka podstawowego 

1.4. Awaria ośrodka przetwarzania danych. 

1.4.1. Opis 

Całkowita awaria ośrodka przetwarzania danych spowoduje przełączenie całości systemu SI CPR do 

ośrodka zapasowego. System SI CPR może zostać także przełączony w całości w przypadku podwójnej 

awarii kluczowych komponentów, np. łącze między ośrodkami i router dostępowy dla ośrodka.  

1.4.2. Procedura „Obsługi awarii ośrodka przetwarzania danych” 

 

Cel i zakres Obsługi awarii ośrodka przetwarzania danych 

Warunki wstępne  Awarii uległa ośrodek przetwarzania danych 

 Podwójna awaria komponentów infrastruktury spowodowała przełączenie 

całości komponentów systemu SI CPR do drugiego ośrodka 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa prawidłowo 

Kroki procedury 1. Zweryfikować poprawność działania aplikacji SI CPR 

2. W razie konieczności ręcznie przełączyć komponenty systemu SI CPR na 

ośrodek zapasowy 

3. Zweryfikować, jaka awaria spowodowała przełączenie systemu SI CPR do 

drugiego ośrodka 

4. Zgłosić awarię do serwisu producenta 

5. Usunąć awarię zgodnie z najlepszymi praktykami lub z zaleceniami serwisu 

producenta (jeśli taki był zaangażowany) 

6. Zaplanować przełączenie i przełączyć system SI CPR w zaplanowanym oknie 

czasowym do ośrodka podstawowego 

1.5. Awaria łącza między ośrodkami. 

1.5.1. Opis 

Awaria łącza między ośrodkami nie wpływa na poprawność działania systemu SI CPR, o ile wszystkie 

jego komponenty działają w jednym z ośrodków. Awaria łącza może spowodować przełączenie 

systemu, jeśli nie działa inny kluczowy komponent np. router dostępowy. W takim wypadku należy 
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zastosować procedurę obsługi awarii ośrodka przetwarzania danych. W przypadku awarii łącza należy 

unikać ręcznego przełączania komponentów, gdyż może to spowodować utratę danych. 

1.5.2. Procedura „Obsługi awarii łącza między ośrodkami” 

 

Cel i zakres Obsługa awarii łącza między ośrodkami 

Warunki wstępne  Awarii uległo łącze między ośrodkami 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa prawidłowo 

Kroki procedury 1. Zweryfikować poprawność działania aplikacji SI CPR 

2. Zweryfikować poprawność działania infrastruktury systemu SI CPR 

3. Zgłosić awarię do dostawcy łącza 

4. Po powrocie łącza do normalnej pracy zweryfikować status replikacji 

między macierzami. 

1.6. Awaria serwera lub jednej z usług świadka dla klastrów rozległych. 

1.6.1. Opis 

Awaria serwera lub jednej z usług świadka dla klastrów rozległych nie wpływa na poprawność 

działania systemu SI CPR, o ile wszystkie jego komponenty działają. Awaria taka może natomiast 

uniemożliwić automatyczne przełączenie systemu w wyniki kolejnych awarii.  

1.6.2. Procedura „Obsługi awarii serwera lub jednej z usług świadka dla 

klastrów rozległych” 

 

Cel i zakres Obsługa awarii serwera lub jednej z usług świadka dla klastrów rozległych 

Warunki wstępne  Awarii uległ serwer lub jedna z usług świadka dla klastrów rozległych 

Wynik końcowy Infrastruktura systemu SI CPR działa prawidłowo 

Kroki procedury 1. Zweryfikować poprawność działania aplikacji SI CPR 

2. Zweryfikować poprawność działania infrastruktury systemu SI CPR 

3. Zdiagnozować przyczynę niedostępności świadka, w razie potrzeby zgłosić 

problem do producenta sprzętu lub oprogramowania 

4. Usunąć awarię zgodnie z najlepszymi praktykami lub z zaleceniami serwisu 

producenta (jeśli taki był zaangażowany) 

5. W razie konieczności przywrócić konfigurację usług (maszyn wirtualnych) 

świadka 

6. Zweryfikować widoczność świadków z poziomu klastrów. 

 

 


