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RESUMO 

O presente trabalho descreve a implantação de soluções de alta disponibilidade 

para as bases de dados do Sistema Gestor de Estacionamento (GEST) da Infraero 

na Regional Nordeste. Por se tratar de uma aplicação de missão crítica, este 

sistema necessita da combinação das capacidades de desempenho e 

disponibilidade, devendo continuar a responder às requisições mesmo em caso de 

falhas. Para atingir este objetivo, a estratégia de desenvolvimento utilizada neste 

trabalho foi analisar as técnicas para implantação de alta disponibilidade no SGBD 

(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) SQL Server e identificar quais 

seriam implantadas como prova de conceito e considerando a infraestrutura 

disponível para o GEST. Como contribuição, este trabalho apresenta os cenários 

que proporcionaram o aumento da disponibilidade do sistema nos diversos sites 

que fizeram parte do escopo do trabalho. Além disso, ganhos de desempenho e 

outros benefícios, apesar de serem objetivos secundários, também foram 

alcançados e são apresentados como parte da contribuição. 

 
Palavras Chave: Banco de Dados. Sistemas de Missão Crítica. Alta 

Disponibilidade. Segurança. 
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ABSTRACT 

This work describes the deployment of high availability solutions for databases of 

the Parking Manager System (GEST) of Infraero in Northeast Region of Brazil. As a 

critical mission application, this system requires the combination of performance 

and availability, and should continue to respond the request even in case of 

failures. To achieve this objective, the strategy used in this work was to analyze 

high availability techniques in SQL Server DBMS and identify which would be 

implanted as proof of concept and considering the infrastructure available for the 

GEST. As a contribution, this document presents the scenarios that allowed the 

increase of system availability in various sites that were part of the scope of the 

work. Performance gains and other benefits, although being secondary objectives, 

also have been achieved and are presented as part of the contribution. 

 
Keywords: Database. Mission Critical Systems. High Availability. Security.  
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1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a motivação e os objetivos que levaram ao 

desenvolvimento desta dissertação, além de descrever a estrutura na qual os 

demais capítulos deste trabalho estão organizados. 

1.1  MOTIVAÇÃO 

Atualmente é cada vez maior a quantidade de organizações públicas e 

privadas que trabalham com grandes volumes de dados e que dependem de 

sistemas computacionais para a correta e eficiente manipulação dos mesmos. 

Nessa conjuntura, manter a disponibilidade dos sistemas tem se tornado uma 

preocupação e ao mesmo tempo um desafio, pois são comuns cenários onde 

indisponibilidades, ainda que temporárias, causam prejuízos de variadas 

proporções a essas instituições.  

 
eBay, em junho de 1999 

“Indisponibilidade durante 22 horas devido à falha no sistema. 

Prejuízo estimado entre US$ 3 e 5 milhões em receitas e declínio 

de 26% no valor das ações”. 

(MAGALHÃES, 2007). 

 
A Infraero [http://www.infraero.gov.br] se enquadra nesta categoria por 

possuir um parque computacional repleto de serviços e sistemas críticos, que 

necessitam de alto grau de segurança e operacionalidade. Diante deste contexto, 

surge como principal motivação à realização deste trabalho, o desenvolvimento de 

um projeto de alta disponibilidade em banco de dados para o GEST (Sistema 

Gestor de Estacionamento). Este sistema é responsável pelo controle operacional 

e financeiro do fluxo e permanência de veículos em boa parte dos estacionamentos 

comerciais da rede Infraero, por onde passam milhares de veículos diariamente, 

sendo considerado crítico para a empresa. Entretanto, foi observado que apesar da 

importância do sistema, a maioria dos aeroportos não possui soluções de alta 

disponibilidade implantadas, além da constatação da inexistência de um estudo 

mais abrangente para esse fim no âmbito da organização. 



2 
 

1.2  OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é prover ambientes efetivos de contingência 

para as bases de dados do GEST, melhorando com isso a disponibilidade e a 

confiabilidade do sistema. Como consequência disso, também se busca obter 

benefícios relacionados a melhorias no desempenho do sistema, uma vez que 

esses ambientes podem ser utilizados, de acordo com critérios definidos pela 

instituição, para distribuição de cargas de trabalho. 

A partir do objetivo geral, podem-se descrever os seguintes objetivos 

específicos deste trabalho: 1)Realizar pesquisa sobre os vários conceitos e 

técnicas relacionadas à alta disponibilidade; 2)Comparar as abordagens de alta 

disponibilidade disponíveis para implantação no SGBD (Sistema de Gerenciamento 

de Banco de Dados) SQL Server; e 3)Propor e realizar um estudo de caso nas 

bases de dados de um sistema de missão crítica na Infraero, com apresentação e 

análise dos resultados obtidos no mesmo. 

1.3  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Visando atingir os objetivos desta dissertação, bem como abordar alguns 

conceitos e tecnologias relacionadas, os demais capítulos estão organizados da 

seguinte maneira: no Capítulo 2 é apresentada a literatura básica utilizada como 

referencial teórico para este trabalho, abordando, entre outros assuntos, os 

principais conceitos e técnicas para se atingir alta disponibilidade em sistemas 

computacionais; no Capítulo 3 é definido o escopo e contexto do estudo de caso 

realizado, apresentando os materiais e métodos utilizados; no Capítulo 4 é feita 

uma discussão sobre os resultados obtidos; e por fim, no Capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões, as limitações do estudo e propostas para trabalhos 

futuros. 
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2  CONCEITOS BÁSICOS 

Com a evolução da Tecnologia da Informação (TI), os parques 

computacionais passaram por um processo de descentralização, onde serviços, 

antes centralizados, passaram a ser distribuídos. Este novo modelo de 

computação apresenta vantagens em relação ao anterior, como por exemplo: 

escalabilidade e desempenho. Entretanto, também trouxe desvantagens, entre 

elas: o aumento da complexidade na construção de aplicativos; e uma maior 

dependência da rede de comunicação de dados. Com isso, a disponibilidade dos 

recursos envolvidos passou a ser uma preocupação [COSTA 2009]. 

Segundo Weber (2002), em um ambiente computacional ideal, os recursos 

tecnológicos deveriam estar disponíveis 100% do tempo, sem apresentar falhas. A 

probabilidade da ocorrência de falhas no acesso aos serviços e sistemas podem 

trazer diversas consequências, desde a perda de dados até o comprometimento 

financeiro da empresa, caso esses sejam críticos ao negócio [PEREIRA 2004]. 

Sendo assim, só é possível atingir os resultados esperados se existir a garantia de 

que os dados necessários estão disponíveis sempre que preciso. Isso demandou a 

implementação e estudo de novas tecnologias que pudessem garantir a segurança 

e a disponibilidade das informações. Dentro desse contexto, surgiu o conceito de 

alta disponibilidade, o qual visa manter os serviços e informações oferecidos 

sempre disponíveis, por meio da redundância de hardware e reconfiguração de 

software [PITANGA 2003]. 

2.1  SISTEMAS DE MISSÃO CRÍTICA E ALTA DISPONIBILIDADE 

Em algumas empresas, o uso de sistemas computacionais se tornou 

imprescindível para a manutenção do negócio. Uma falha que torne um sistema 

indisponível por muito tempo, ou que cause a perda de informações relevantes, 

pode representar descrédito da instituição junto a sociedade e investidores, 

culminando, em casos extremos, na falência dessas entidades. Nestes ambientes, 

onde os recursos computacionais são tão importantes, os sistemas podem ser 
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chamados de críticos, pois possuem elevadas exigências em termos de 

disponibilidade, confiança e segurança [NEIL 1996]. 

Dentro desse contexto, o objetivo da alta disponibilidade é manter os 

serviços e sistemas de missão crítica das organizações em funcionamento o maior 

tempo possível. Como falhas são inevitáveis, devem ser utilizadas técnicas que 

garantam a disponibilidade desses serviços, mesmo na ocorrência de erros. 

 
“A Alta Disponibilidade está ligada diretamente à crescente 

dependência dos computadores, pois atualmente eles possuem um 

papel crítico, principalmente em empresas cuja maior 

funcionalidade é exatamente a oferta de alguns serviços 

computacionais, como e-business, notícias, sites web, banco de 

dados, dentre outros”. 

(PITANGA, 2003, p.17). 

 
Os conceitos de tolerância a falhas e alta disponibilidade são muitas vezes 

tratados como sinônimos. Segundo Pankaj (1994) um sistema é tolerante a falhas 

se ele pode mascarar a presença de problemas utilizando mecanismos de 

redundância no nível de hardware, software ou ambos. Em hardware, procura-se 

utilizar redundância de equipamentos, para que um componente em falha seja 

compensado por outro. Para software existe uma variedade de soluções possíveis. 

Por exemplo, a utilização de versões independentes do programa, desenvolvidas 

por grupos autônomos de programadores a fim de não incorporar os mesmos erros 

no projeto. Assim, nota-se que redundância é uma palavra chave em tolerância a 

falhas, de tal forma que o termo “sistema redundante” também pode ser usado 

como um sinônimo para designar um sistema tolerante a falhas [WEBER 2005].  

Banco de dados tem sido uma área com muitas demandas relativas a este 

tema, principalmente em aplicações comerciais que tipicamente acessam dados e 

usam transações [PASIN 2003]. Aplicações que empregam Sistemas de 

Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD) requerem que a integridade dos 

dados seja preservada durante sua operação normal, bem como após a 

recuperação ocasionada por eventuais falhas. Preservar a disponibilidade e a 

integridade demanda medidas extras de segurança na forma de verificação da 

consistência e redundância, uma vez que em caso de falhas, informações 

relevantes podem ser perdidas. Desta forma, uma parte essencial no sistema de 
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banco de dados é um esquema de recuperação responsável pela detecção de 

erros e pela restauração do banco de dados para um estado consistente e anterior 

à ocorrência da falha [COSTA 2009]. 

A disponibilidade de um sistema é medida a partir do tempo que os 

serviços estão operacionais ou não, sendo o percentual de tempo de atividade, que 

é expresso em número de noves, uma das medidas mais comuns para este fim 

[AZARIAS 2010]. Por exemplo, dados dois sistemas, um com percentual de tempo 

de atividade de 99,999% e o outro com 99,99%, o primeiro é considerado mais 

disponível que o segundo por se aproximar mais dos 100% de disponibilidade. Os 

analistas de Tecnologia da Informação (TI) podem obter esta medida/percentual 

utilizando uma estimativa feita a partir do número total de horas do tempo (anual, 

mensal ou semanal) de inatividade do sistema, sejam elas programadas ou não, 

utilizando uma das três fórmulas apresentadas no Quadro 1 [AZARIAS 2010]. 

 
Quadro 1 - Fórmulas para Cálculo da Disponibilidade  

 
 

A Tabela 1 [AZARIAS 2010] mostra os níveis de disponibilidade de um 

sistema com base no tempo de indisponibilidade semanal, mensal e anual, 

utilizando as fórmulas descritas no Quadro 1. Nela, é possível observar, por 

exemplo, que em sistemas cujo percentual de tempo de atividade aceitável seja de 

95%, podem ocorrer indisponibilidades de até 18,26 dias por ano, enquanto 

sistemas onde o percentual de disponibilidade se aproxima dos 100% o tempo de 

inoperância praticamente não existe. Pitanga (2003), em seu trabalho, classificou a 

disponibilidade em três tipos de acordo com a faixa de valores: 

 
• Disponibilidade básica - encontrada em máquinas comuns, sem nenhum 

mecanismo especial de software ou hardware que mascare eventuais 
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falhas. Costuma-se dizer que máquinas nesta classe apresentam uma 

disponibilidade de 95% a 99, 9%; 

• Alta disponibilidade - nesta classe são adicionados mecanismos para a 

detecção, recuperação ou mascaramento de falhas. Nesta categoria, as 

máquinas tipicamente apresentam disponibilidade na faixa de 99,99% a 99, 

999%, podendo ficar indisponíveis num período de 5 a 60 minutos por ano 

de operação; e 

• Disponibilidade contínua - quando mais próximo dos 100%, o tempo de 

inoperância do sistema torna-se desprezível ou mesmo inexistente, 

chegando-se na disponibilidade contínua, o que significa que todas as 

paradas planejadas e não planejadas são mascaradas e que o sistema está 

sempre disponível. 

 
Tabela 1 - Níveis de Disponibilidade de um Sistema c om Base no Tempo de Inatividade 

Percentual de 
tempo de atividade 

aceitável 

Tempo de 
inatividade por 

semana 

Tempo de 
inatividade por 

mês 

Tempo de 
inatividade 
por ano 

95% 72,00 minutos 36 horas 18,26 dias 

99% 14,40 minutos 7 horas 3,65 dias 

99,9% 86,40 segundos 43 minutos 8,77 horas 

99,99% 8,64 segundos 4 minutos 52,60 minutos 

99,999% 0,86 segundos 26 segundos 5,26 minutos 

 
A Tabela 2 [PEREIRA 2004] mostra alguns sistemas, suas respectivas 

disponibilidades, e a proximidade dos resultados com os apresentados na  

Tabela 1 por Azarias (2010). Nela é possível observar, por exemplo, que em um 

sistema bancário a indisponibilidade estimada não chega aos 6 minutos por ano de 

operação. Geralmente, as definições sobre esses níveis de disponibilidade são 

realizadas em conjunto com os usuários gestores dos sistemas, devido ao 

conhecimento que os mesmos detêm sobre as necessidades e peculiaridades das 

aplicações. Ficando eles responsáveis, na maioria dos casos, por aceitar ou não a 

disponibilidade oferecida [AZARIAS 2010]. 
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Tabela 2 - Exemplos de Percentual de Disponibilidade de Sistemas 

Sistema Disponibilidade Indisponibilidade 
Indisponibilidade 

(anual) 

Computadores Pessoais 90% 10% 36,5 dias 

Sistemas de Acesso 99% 1% 3,65 dias 

Provedores de Internet 99,9% 0,1% 8 horas, 45 minutos 

Sistemas de telefonia, 

saúde e bancários 
99,999% 0,001% 5,25 minutos 

Sistemas de defesa 99,9999% 0,0001% 31,5 segundos 

2.2  REDUNDÂNCIA 

Todas as técnicas de tolerância a falhas envolvem algum tipo de 

redundância, que pode servir tanto para detectar quanto para ocultar falhas. Em 

geral são necessários menos componentes para detectar uma falha do que para 

ocultá-las, uma vez que essa segunda situação é mais complexa. Segundo Weber 

(2002), a utilização de redundância para implementar técnicas de tolerância a 

falhas pode ser aplicada das seguintes formas: 

 
• Redundância de Informação - este modelo de redundância utiliza técnicas 

de codificação para detecção de erros ou ocultação de falhas, onde os bits 

ou sinais extras são armazenados junto com os dados ou transmitidos com 

eles, sem que contenham qualquer informação útil. Exemplos comuns de 

redundância de informação são:  

o Os códigos de paridade, onde para cada n bits, geralmente um byte, 

o transmissor adiciona um bit extra de redundância. Existem dois 

tipos de código de paridade: a par e a ímpar. A paridade será par 

quando o número de bits de valor '1' for par; caso contrário, será 

ímpar. Um erro pode ser detectado se a paridade do byte não 

coincidir com o bit de paridade; 

o Código de correção de erros (Código de Haming). Modelo em que 

múltiplos bits de paridade são adicionados aos dados, cada um 

associado a um subconjunto de bits; e 

o Códigos cíclicos (CRC - Cyclic Redundancy Codes), que são códigos 

que utilizam uma sequência de bits associado a polinômios. 
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Utilizando um polinômio gerador de grau x para calcular os bits 

extras, é possível identificar sequências de bits errados, com 

tamanho menor que x. 

• Redundância Temporal - utilizada em sistemas onde o tempo não é crítico, 

ou seja, o processador passa uma parte do tempo ocioso. Pode ser utilizada 

para detecção de falhas transitórias de hardware e é implementada sob a 

forma de repetição de cálculos, comparação de resultados, repetição de 

envio de mensagem e comparação de valores; 

• Redundância de Software - os componentes de software são replicados de 

forma idêntica, consequentemente tendem a apresentar os mesmos erros. 

Por isso, sua eficácia é contestável. Uma alternativa é que sejam utilizadas 

versões independentes do software, desenvolvidas por grupos 

independentes de programadores a fim de não incorporar os mesmos erros 

no projeto. Entretanto, essa alternativa (n-versões) onera a solução. Weber 

(2002) também cita duas outras maneiras de aplicar a redundância de 

software com a finalidade de detectar e ocultar falhas: a verificação da 

consistência e a técnica de blocos de recuperação; 

• Redundância de Hardware - a redundância de hardware está baseada na 

replicação de componentes físicos, podendo ser classificada em: 

1)Redundância passiva, onde os componentes redundantes são utilizados 

para ocultar falhas, ou seja, corrigir erros, sem implicar ações do sistema; e 

2)Redundância de hardware ativa, que possui diversos elementos de 

processamento, onde apenas um funciona por vez, os outros são 

suplementos. Se uma falha é encontrada em uma unidade de operação, 

então esta é retirada e substituída por uma suplente com o uso de um circuito 

específico. Este tipo de redundância é utilizado em aplicações que possam 

permanecer em estado errôneo durante um determinado período de tempo, 

que seja suficiente para a detecção do erro e recuperação da falha. 

 
As formas de redundância mencionadas possuem um impacto significativo 

nos sistemas, seja no custo, no desempenho, na energia que consomem ou outros 

aspectos. Em decorrência disso, a redundância deve ser projetada para que não 

seja excessiva, e também para que não faltem recursos para provê-la na 

ocorrência de falhas em algum componente de hardware ou software. 
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2.3  DEPENDABILIDADE 

Dependabilidade indica a confiança e qualidade do serviço fornecido por 

um determinado sistema [WEBER 2005]. Alcançá-la é o um dos objetivos da 

tolerância a falhas. As principais medidas de dependabilidade são: confiabilidade, 

disponibilidade, segurança de funcionamento, segurança, mantenabilidade, 

testabilidade e comprometimento do desempenho [PRADHAN 1996]. No Quadro 2 

[WEBER 2005] é possível ver o significado de cada uma dessas medidas. 

 
Quadro 2 - Atributos de Dependabilidade 

Confiabilidade 

Capacidade do sistema de atender à 

especificação dentro de condições definidas, 

durante certo período de funcionamento e 

condicionado a estar operacional no início deste 

período. 

Disponibilidade 
Probabilidade de o sistema estar operacional em 

um instante de tempo determinado. 

Segurança de Funcionamento 

Probabilidade de o sistema estar operacional e 

funcionando corretamente, ou de descontinuar 

suas funções de forma a não provocar danos a 

outros que dele dependam (sistemas ou 

pessoas). 

Segurança 

Proteção contra falhas maliciosas, visando 

privacidade, integridade, autenticidade e 

irrepudiabilidade dos dados. 

Mantenabilidade 

Facilidade de realizar a manutenção do sistema, 

ou seja, a probabilidade de um sistema com 

defeito ser restaurado a um estado operacional 

dentro de um período de tempo determinado. 

Testabilidade 

Capacidade de testar certos atributos internos 

ao sistema ou facilidade de realizar certos 

testes. Quanto maior a testabilidade melhor a 

mantenabilidade, por consequência menor o 

tempo de indisponibilidade do sistema devido a 

reparos. 

Comprometimento do 

Desempenho 

Está relacionado à queda de desempenho 

provocado por falhas, onde o sistema continua a 

operar, contudo degradado em desempenho. 
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Das medidas de dependabilidade apresentadas, confiabilidade é a mais 

utilizada. Principalmente, em sistemas que não podem operar fora da 

especificação, por exemplo: sistemas de aviação. Essa medida não deve ser 

confundida com disponibilidade. Um sistema pode ser altamente disponível mesmo 

apresentando períodos de inoperabilidade, desde que esses períodos sejam curtos 

e não comprometam a qualidade do serviço. Segundo Weber (2005), as medidas 

de confiabilidade mais utilizadas na prática são: taxa de defeitos, que indica uma 

proporção de unidades, peças ou produtos, em relação ao total produzido, que não 

atende às especificações de projeto; MTTF (Mean Time To Failure), que é o tempo 

médio que um sistema leva até apresentar falhas; MTTR (Mean Time To Repair), 

tempo médio para reparo de um dado sistema; e MTBF (Mean Time Between 

Failure), o tempo médio entre as falhas de um dado sistema. 

2.4  FALHA, ERRO E DEFEITO 

Segundo Anderson (1981) e Weber (1990), falha pode ocorrer em 

hardware e em tempo de codificação, por este motivo a idéia de falha está 

fortemente associada ao universo físico. Ao codificar, um desenvolvedor pode, por 

exemplo, trocar um ‘>=’ (maior ou igual) por um ‘=’ (igual) em uma situação que 

não é testada. Esse tipo de falha fica em estado latente até que a situação não 

testada ocorra e cause um erro. O erro indica que certas funcionalidades do 

sistema não estão se comportando dentro da especificação, e geram instabilidade 

nas aplicações, pois podem causar a corrupção de dados. Sendo assim, os erros 

fazem parte do universo da informação. O erro é necessariamente causado por 

uma falha, mas nem toda falha leva a um erro, uma vez que a combinação de 

variáveis que o causam pode nunca ocorrer. Já o defeito é a manifestação do erro 

e pode ser percebido pelo usuário, fazendo parte deste universo. 

A Figura 1, baseada no trabalho de Weber (2005), mostra uma 

simplificação do modelo de quatro universos de Avizienis, sugerido e intitulado de 

modelo de três universos por Pradhan (1996), para os conceitos de falha, erro e 

defeito, e suas respectivas relações com os universos aos quais pertencem. 
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Figura 1 - Modelo de Três Universos: Falha, Erro e D efeito 

 
Geralmente, após a detecção e diagnóstico de falhas, são necessárias 

ações de recuperação, controle e reconfiguração [COSTA 2009]. A seguir são 

destacados alguns conceitos e técnicas utilizados com este propósito: 

 
• Transações - segundo Buyya (1999), uma transação é um bloco de 

operações de mudança de estado nos processos em execução em um 

sistema computacional. As transações em bancos de dados geralmente são 

classificadas e caracterizadas de acordo com as propriedades conhecidas 

como ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), 

descritas a seguir [ELMASRI 2005]: 

o Atomicidade - esta propriedade garante que as transações sejam 

atômicas (indivisíveis). A transação será executada totalmente ou não 

será executada. Ou seja, após o término de uma transação, a base 

de dados não deve refletir resultados parciais da mesma; 

o Consistência: a propriedade de consistência garante que o banco de 

dados passará de uma forma consistente para outra forma 

consistente; 

o Isolamento - garante que a transação não sofrerá interferência de 

nenhuma outra transação concorrente; e 

o Durabilidade - mesmo que uma transação seja comprometida, todos 

os efeitos da mesma devem ser preservados, seja a falha 

permanente ou temporária. Ou seja, a propriedade de durabilidade 

garante que o que foi salvo, não será mais perdido. 

• Checkpoints (pontos de controle) - permite a reinicialização da aplicação a 

partir de um estado intermediário e consistente de sua execução, caso 
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ocorra alguma falha na mesma. Esta técnica é interessante para proteger 

longas execuções de aplicações críticas contra falhas transitórias 

[CAMARGO 2004]; 

• Failover - é a capacidade de migração automática de um determinado 

serviço ou sistema, para outro servidor ou dispositivo de rede, na ocorrência 

de falhas do ambiente que estava ativo e suportando-o até aquele instante. 

Normalmente, os projetistas de sistemas fornecem capacidade de failover 

em ambientes que exigem alto grau de disponibilidade, sendo desejável que 

este processo seja automático e transparente para os usuários de 

aplicações críticas [COSTA 2009]; 

• Failback - processo reverso do failover. Consiste basicamente em mover de 

volta a aplicação crítica e os clientes desta, para o nodo/servidor original, 

uma vez que o mesmo esteja totalmente livre dos defeitos, erros ou falhas 

que provocaram o failover [COSTA 2009]. 

2.5  BALANCEAMENTO DE CARGA EM REDES DE COMPUTADORES 

O balanceamento de carga em redes de computadores utiliza recursos de 

hardware e software para o processamento de nodos em um cluster, com o 

objetivo de distribuir a carga de trabalho ou tráfego de rede entre eles. Esses 

nodos geralmente são interconectados ao dispositivo de balanceamento da rede 

local (LAN - Local Area Network) e participam do cluster fornecendo a esse 

dispositivo várias informações sobre os recursos existentes, tais como: carga atual 

dos processadores; número de usuários ativos; a disponibilidade de buffer de 

protocolos; memória; e outros recursos específicos. De posse dessas informações, 

o dispositivo de balanceamento escalona a próxima tarefa a ser executada para 

um nodo do cluster, com o uso de algoritmos especiais e de uma política de 

consumo de recursos pré-estabelecida, que pode ser melhorada dependendo do 

tipo de aplicação [COSTA 2009]. A seguir, são descritas as idéias gerais de alguns 

algoritmos de balanceamento de carga baseados no trabalho de Magarão 

[MAGARÃO 2008]: 

 
• Least Connections - redireciona as requisições para o servidor com menor 

número de requisições/conexões ativas. Por exemplo: se o servidor A 
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estiver controlando mais conexões/requisições que o servidor B, a próxima 

requisição/conexão será automaticamente direcionada para o servidor B; 

• Round Robin - utiliza a técnica de sempre direcionar as requisições para o 

próximo servidor disponível, de forma circular; e 

• Weighted Fair - esta técnica encaminha os pedidos para os servidores 

baseados na carga de requisições de cada um, e na capacidade de 

resposta dos mesmos. Por exemplo: se o servidor A é quatro vezes mais 

rápido no atendimento às requisições que o servidor B, o administrador deve 

colocar um peso maior de trabalho para o servidor A. 

2.6  VIRTUALIZAÇÃO 

À medida que as empresas agregam recursos e serviços computacionais a 

seu ambiente, os gastos com infraestrutura, refrigeração e energia aumentam. 

Com isso, são necessárias medidas que minimizem os custos e reduzam o 

trabalho das equipes de tecnologia responsáveis pela administração desses 

recursos. Uma das soluções para esses problemas envolve o uso de virtualização 

de servidores. Nesta tecnologia, várias máquinas virtuais executam sobre um 

hardware em comum, compartilhando de forma isolada os recursos 

computacionais do mesmo, como por exemplo: memória; processador; disco e 

rede. Desta forma, as máquinas virtuais são executadas como se fossem 

máquinas reais e distintas [BARHAM 2003]. Bem difundida, a virtualização vem 

sendo utilizada em diversas áreas, e possui como principais características: 

isolabilidade de servidores, independência de hardware, facilidade de 

administração e capacidade de personalização [KOSLOVSKI 2006]. No nível de 

sistemas operacionais, a solução utiliza uma camada de software responsável pelo 

compartilhamento, gerenciamento e alocação de recursos, chamada de Monitor de 

Máquinas Virtuais (MMV) ou Hypervisor. Um MMV provê a abstração necessária 

para que as máquinas virtuais possam funcionar sobre ele, sem que percebam que 

há algo entre elas e o hardware. Ferreira (2007) define os conceitos de máquina 

virtual e do Hypervisor da seguinte forma: 

 
• Máquina Virtual (MV) - é uma abstração da máquina física. Um percentual 

dos recursos de hardware totalmente isolado das demais máquinas virtuais 
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do sistema, permitindo que o mesmo computador possa ser compartilhado 

como se fossem vários, mas cada um com uma porção dos recursos reais; e 

• Monitor de Máquinas Virtuais (MMV) ou Hypervisor: é o software que 

gerencia a distribuição dos recursos de hardware da máquina física para 

cada sistema operacional convidado, criando um ambiente virtual isolado 

(máquina virtual) para cada um. 

 
A Figura 2 [FERREIRA 2007] ilustra o relacionamento entre o Hypervisor e 

as Máquinas Virtuais (MV). Onde é possível observar a coexistência de múltiplos 

ambientes no mesmo hardware, trabalhando de forma isolada um do outro. 

 

 
Figura 2 - Relacionamento entre MMV e MV, com MMV Dire tamente sobre o Hardware 

2.7  ALTA DISPONIBILIDADE COM SQL SERVER 

O SQL Server [www.microsoft.com/sqlserver] oferece algumas tecnologias 

para a implantação de alta disponibilidade em banco de dados. Entre elas, as 

principais são: Replicação, Envio de Logs, Espelhamento de Banco de Dados e 

Cluster de Failover. A principal finalidade dessas soluções é ocultar os efeitos de 

eventuais falhas de hardware ou software, minimizando com isso o tempo de 

inatividade percebido pelos usuários [MICROSOFT 2011]. 

Conforme poderá ser visto nas próximas subseções, essas tecnologias, que 

podem ser combinadas e que visam atender a vários cenários, têm características 

distintas. Elas devem ser implementadas de acordo com o nível de disponibilidade 
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desejado (servidor ou sistema de banco de dados), a necessidade do negócio, e os 

recursos financeiros disponíveis. 

2.7.1. REPLICAÇÃO 

A replicação foi projetada para atender às necessidades de uma ampla 

variedade de ambientes. Apesar de ser considerada uma solução para tolerância a 

falhas, o principal objetivo desta solução é a distribuição, de duas ou mais cópias 

dos dados presentes em um determinado banco de dados, para servidores 

distintos. Com esse recurso é possível replicar um banco de dados inteiro, um 

conjunto de tabelas, ou dados específicos. Neste último caso, são utilizados filtros 

nas linhas e colunas que se deseja replicar. Essa tecnologia tem sido uma grande 

aliada das empresas, uma vez que as organizações normalmente precisam 

movimentar dados entre diversos ambientes (locais ou remotos), com diferentes 

motivações. Por exemplo: geração de relatórios; troca de dados com usuários 

móveis; integração de dados a partir de fontes heterogêneas; entre outros 

[STANEK 2006]. 

Antes de iniciar a configuração da replicação, o projetista, que geralmente é 

o administrador de banco de dados da empresa, deve definir os objetivos e as 

funcionalidades que serão implementadas. Além disso, deve ser realizado o 

mapeamento de todos os pré-requisitos necessários para o funcionamento 

adequado da solução, entre eles: a disponibilidade física e a velocidade dos links 

de comunicação. Segundo Moscardini (2011), também devem fazer parte da fase 

de estudo e planejamento, e consequentemente compor a solução, aspectos 

como: latência; autonomia da réplica; conflitos de atualização; e arquitetura da 

replicação. Detalhados a seguir: 

 
• Latência - é o tempo permitido para que haja um sincronismo entre as 

réplicas. À medida que a base de dados original sofre alterações, existe um 

tempo (latência) até que estas sejam propagadas para as cópias (réplicas); 

• Autonomia da réplica - existem empresas em que as filiais precisam 

continuar operando normalmente mesmo que exista algum problema de 

comunicação com a matriz. Para que isso ocorra, a réplica deve possuir 
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dados suficientes para operar de forma autônoma quando o acesso ao 

servidor central estiver indisponível; 

• Conflitos de atualização - sobreposição de alterações que podem ocorrer 

devido a conflitos quando os mesmos registros são manipulados em 

diversas réplicas. No SQL Server é possível acrescentar regras para 

direcionar a solução de conflitos pelo SGBD (Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados), ou ainda projetar algumas regras no modelo de dados. 

Ficando a cargo da aplicação, e não do sistema de banco de dados, 

solucionar os conflitos; 

• Arquitetura da replicação - definições sobre os projetos físico e lógico. Por 

exemplo: a quantidade de servidores centrais; e os tipos de réplicas. Onde 

de acordo com Moscardini (2011) existem de três opções possíveis: 

o Servidor central com réplicas não atualizáveis - as atualizações são 

efetuadas apenas no servidor central, sendo retransmitidas para as 

réplicas; 

o Servidor central com réplicas atualizáveis - neste caso as réplicas 

também atualizam dados. As atualizações efetuadas nas réplicas 

devem retornar para o servidor central; e 

o Réplicas atualizáveis com ou sem servidor central - todas as réplicas 

recebem e realizam atualizações, distribuindo-as para outras réplicas. 

Neste caso, cada réplica tem uma cópia completa de todos os dados. 

 
Uma vez apresentados os objetivos e alguns pré-requisitos/aspectos 

relevantes para a implantação da solução de replicação, podem ser abordados 

outros conceitos importantes dentro do contexto, que são: os elementos da 

replicação, a topologia e os tipos de publicação. 

Segundo Stanek (2006), são três os elementos da replicação: o publicador, 

que tem como atribuição divulgar os dados que serão replicados para um ou mais 

assinantes; o distribuidor, que entrega os dados para os assinantes; e o assinante, 

que recebe os dados disponibilizados pelos publicadores via distribuidor. Já a 

topologia deve ser escolhida de acordo com as necessidades da organização. As 

Figuras 3 e 4 [MOSCARDINI 2011] mostram modelos de topologia distintos. Na 

Figura 3 o distribuidor é um servidor remoto, enquanto na Figura 4 o publicador e o 

distribuidor estão localizados no mesmo servidor. A primeira situação apresenta 
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uma vantagem em relação à segunda, uma vez que na ocorrência de alguma falha 

no servidor que contém o publicador, o distribuidor não será afetado, continuando 

suas tarefas de atualização das réplicas. 

 

 
Figura 3 - Publicante com Distribuidor Remoto 

 

 
Figura 4 - Publicante e Distribuidor no mesmo Servido r 

 
Quanto aos tipos de publicação de dados na configuração da replicação, o 

SQL Server oferece algumas variantes, entre elas: Snapshot, Replicação 

Transacional e Replicação Merge [MOSCARDINI 2011]: 

 
• Snapshot - atualiza um ou mais assinantes com uma cópia exata dos dados 

disponibilizados no publicador. A cada sincronização, um novo snapshot 

será aplicado no(s) assinante(s), inicializando a estrutura e dados das 

tabelas replicadas; 

• Replicação Transacional - todas as atividades realizadas no publicador e 

que envolvam comandos de manipulação de dados, serão lidas do log de 

transações, armazenadas no distribuidor, e replicadas para um ou mais 

assinantes. A Replicação Transacional tem início com o sincronismo dos 

objetos e dados entre o publicador e o(s) assinante(s). Deste momento em 

diante, qualquer atualização realizada no publicador é capturada do log de 

transações e entregue ao(s) assinante(s) via distribuidor; e 
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• Replicação Merge - nesse modelo, as modificações geradas no publicador 

e/ou assinante(s) serão unificadas e distribuídas para todos os elementos 

participantes da replicação. Diferentemente dos modelos Transacional e 

Snapshot, que basicamente propagam para os assinantes os comandos de 

definição de dados (DDL - Data Definition Language) executados na base 

do publicador, na Replicação Merge permite-se que o assinante também 

realize modificações nas tabelas replicadas, que serão posteriormente 

devolvidas para o publicador. 

2.7.2. ENVIO DE LOGS 

O Envio de Logs é uma solução de alta disponibilidade que utiliza 

mecanismos do SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) para fazer 

backups periódicos dos logs de transações do banco de dados de um determinado 

servidor, chamado de principal ou primário, para em seguida e de acordo com um 

intervalo de tempo pré-definido, restaurar esses backups em um ou mais 

servidores distintos, chamados de servidores em espera ou secundários. Devido a 

esta característica, essa solução só deve ser utilizada em ambientes em que é 

aceitável um pequeno percentual de perda de dados ou como uma solução a mais 

de contingência. Nela, a proximidade não é uma limitação, ou seja, é possível 

manter o(s) servidor(es) secundário(s) em locais geograficamente remotos, 

fornecendo com isso proteção contra acidentes. Além disso, os servidores 

secundários não precisam ser idênticos ao servidor primário, embora as diferenças 

no hardware, tais como: quantidade de memória, velocidade dos processadores, 

capacidade do sistema de armazenamento, entre outras, possam afetar o 

desempenho do SQL Server em caso de promoção do banco de dados em espera 

à principal. Outra característica da solução diz respeito à disponibilidade de acesso 

à base de dados em espera para leituras. Essa facilidade pode retirar o ônus da 

carga de processamento para geração de relatórios e execução de consultas do 

servidor primário [IT MARKETING 2011]. 

A Figura 5 [IT MARKETING 2011] mostra um exemplo de projeto lógico de 

uma solução de Envio de Logs onde três servidores de banco de dados 

secundários são utilizados. 
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Figura 5 - Diagrama do Projeto Lógico de uma Solução de Envio de Logs 

2.7.3. ESPELHAMENTO DE BANCO DE DADOS 

O Espelhamento de Banco de Dados envolve duas cópias de uma mesma 

base de dados em servidores distintos durante uma sessão estabelecida entre 

eles, onde apenas uma dessas cópias, chamada de banco de dados principal, fica 

disponível para as aplicações. Na prática, este processo consiste na aplicação dos 

registros dos logs de transações para cada operação de DML (Data Manipulation 

Language) ou de DDL (Data Definition Language) realizada no banco de dados 

principal, na outra cópia de banco de dados, chamada de espelho [ROCHA 2011]. 

Esses bancos de dados, principal e espelho, devem residir em servidores ou 

instâncias diferentes, trabalhando como parceiros na sessão de espelhamento. 

Esta é a configuração mais simples deste tipo de solução, pois envolve apenas 

duas instâncias. Caso seja preciso suporte a failover automático (Seção 2.4), será 
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necessária a configuração de um terceiro servidor ou instância, a qual terá o papel 

de monitorar o status dos servidores principal e espelho a fim de garantir que em 

um dado momento apenas um dos dois exerça o papel de principal. Este servidor é 

chamado de testemunha (Witness) e pode ser configurado em um dos servidores 

da sessão de espelhamento [MICROSOFT 2010]. A Figura 6 [PINHEIRO 2010] 

apresenta uma sessão de espelhamento com três servidores/instâncias de banco 

de dados: principal, espelho, e de monitoração. 

 

 
Figura 6 - Sessão de Espelhamento com Testemunha (Wit ness) 

 
Com relação ao modo de operação, uma sessão de espelhamento pode 

ser configurada para operar de três formas distintas: alta disponibilidade, alta 

proteção ou alto desempenho. O modo de operação deve ser selecionado de 

acordo com o nível de segurança desejado para as transações, e pode trabalhar 

com transferências síncronas ou assíncronas [ESTEVES 2010]. O Quadro 3, 

baseado no trabalho de Pinheiro (2010), resume as possíveis configurações dos 

modos de operação disponíveis para a solução de Espelhamento de Banco de 

Dados: 

 
Quadro 3 - Modos de Operação do Espelhamento 

Modo de 
Operação 

Nível de 
Segurança das 
Transações 

Tipo de 
Transferência 

Requer 
Witness? 

Failover 

Alta 
disponibilidade 

Full Síncrono Sim 
Automático ou 

manual 

Alta proteção Full Síncrono Não Manual 

Alto 
desempenho 

Off Assíncrono Não Forçado 
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Conforme disposto no Quadro 3, o modo de operação de alta 

disponibilidade é o único que oferece failover automático, e que consequentemente 

requer a presença de um servidor/instância de monitoração. Outra característica do 

mesmo é a utilização da transferência síncrona, a qual garante que as transações 

sempre sejam efetivadas em ambos os parceiros da sessão de espelhamento 

antes de ser enviado um retorno ao cliente. Entretanto, nesta situação, o servidor 

principal fica aguardando uma resposta do servidor espelho quanto ao status de 

sucesso ou falha na gravação das transações, o que pode afetar seu desempenho 

devido à capacidade de processamento do outro. Um aspecto importante a se 

observar no modo de operação de alta disponibilidade diz respeito aos impactos 

provocados por uma possível perda de conexão entre os servidores principal e 

espelho, ou que envolva o servidor/instância de monitoração. No primeiro caso, se 

a comunicação for perdida entre o servidor principal e espelho, mas o servidor 

principal continuar se comunicando com o servidor/instância de monitoração, as 

requisições dos clientes continuarão a ser tratadas normalmente, sem aguardar as 

confirmações do servidor espelho. Durante esse período, o servidor principal 

enfileirará as transações e as enviará ao servidor espelho assim que o mesmo 

estiver disponível novamente. Caso ocorra uma perda de comunicação do servidor 

principal com o servidor/instância de monitoração, os clientes deixaram de ser 

atendidos, uma vez que o primeiro não terá como informar ao segundo se está 

ativo e se continua sendo o servidor principal na sessão de espelhamento 

[PINHEIRO 2010]. 

O modo de operação de alta proteção também usa transferência síncrona, 

entretanto não exige a presença de um servidor/instância de monitoração. Em 

decorrência disso, nos casos de indisponibilidade do servidor principal, o failover 

deve ser executado de forma manual. Já a perca de comunicação entre os 

servidores principal e espelho, fará com que servidor principal deixe de responder 

aos clientes, pois o mesmo não terá como confirmar se continua exercendo o papel 

de servidor principal dentro da solução [PINHEIRO 2010]. 

O modo de operação de alto desempenho é o mais rápido de todos, pois 

trabalha de forma assíncrona. Nele, as transações são efetivadas no servidor 

principal e as confirmações são dadas aos clientes sem que seja necessária uma 

resposta do servidor espelho informando o status de sucesso ou falha das 

mesmas. Este modo de operação não exige a presença de um servidor de 
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monitoração, e o único tipo de failover que permite é o forçado, onde é feita uma 

recuperação imediata do banco de dados espelho, podendo existir perda de dados 

nos casos onde este ainda não tenha recebido os logs de transações do servidor 

principal. A exemplo do que ocorre no modo de operação de alta disponibilidade, 

no modo de operação de alto desempenho eventuais problemas relacionados à 

comunicação entre os servidores principal e espelho não impedirão que o servidor 

principal continue tratando as requisições dos clientes. Essas serão enfileiradas 

para envio posterior ao servidor espelho [PINHEIRO 2010]. 

2.7.4. FAILOVER CLUSTERING 

Diferente das soluções de Replicação, Envio de Logs e Espelhamento de 

Banco de Dados, que proporcionam suporte à alta disponibilidade no nível de 

banco de dados, o Cluster de Failover protege uma instância inteira do SQL 

Server. Fazendo uso do serviço de cluster da Microsoft (MSCS), o SQL Server 

configurado para Failover Clustering aumenta a disponibilidade da instância de 

banco de dados pela mudança automática de processamento de um servidor (nó) 

para outro, em caso de falhas. Porém, como na maioria das soluções, o cluster 

também apresenta desvantagens. Uma delas é a necessidade dos servidores 

membros do cluster acessarem um mesmo sistema de discos, compartilhados 

entre eles. Essa demanda torna necessária a utilização de um hardware específico 

para este fim (storage), situação que não ocorre nas outras soluções apresentadas 

[MICROSOFT 2011]. 

O Server Cluster baseia-se no conceito de Shared Nothing Cluster, que 

implementa um servidor virtual (Seção 2.6) onde as aplicações se conectam. Este 

servidor virtual possui nome e endereço de rede, diferentes dos atribuídos aos 

servidores físicos que compõem a solução. Devendo esta ser composta por no 

mínimo dois servidores: o servidor físico onde o servidor virtual é executado, 

chamado de nó ativo do cluster; e os demais servidores, chamados de nós 

passivos, pois ficam aguardando a falha de algum componente do nó ativo para 

assumir as funções do servidor virtual, por meio de um processo de failover (Seção 

2.4). Esses servidores (nós) compartilham um disco (quorum) que pode ser 

acessado por todos eles, entretanto somente um por vez. O nó que tiver acesso ao 
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disco de quorum controlará o cluster e receberá as conexões do servidor virtual 

[SELONKE 2010]. A Figura 7 [SELONKE 2010] apresenta, de forma esquemática, 

uma solução de cluster com um disco de quorum compartilhado entre os 

servidores. 

 

 
Figura 7 - Server Cluster 

2.8  COMPARATIVO DAS SOLUÇÕES DE ALTA DISPONIBILIDADE DO SQL 

SERVER 

A seguir, a fim de fazer um resumo crítico que auxilie à tomada de 

decisões quando da realização do estudo de caso, é apresentado um comparativo 

das soluções de alta disponibilidade do SQL Server. 

Ao contrário do cluster, que foi desenvolvido para fornecer solução de alta 

disponibilidade no nível de servidor para médias e grandes empresas, o 

espelhamento foi projetado para propiciar alta disponibilidade no nível de bancos 

de dados. A grande vantagem desta tecnologia em relação à primeira está no fato 

de não exigir hardware especializado, podendo ser configurada em qualquer 

servidor padrão de mercado, o que torna a solução menos custosa e 

consequentemente mais acessível do que o cluster. Com relação à solução de 

Envio de Logs, o espelhamento tem como característica comum o fato de que 
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ambas as soluções utilizam o processo de transferência de logs de transações 

para garantir que as operações efetuadas no banco de dados do servidor principal 

sejam aplicadas no banco de dados do(s) servidor(es) secundário(s). Entretanto, 

no Envio de Logs as atualizações são realizadas em blocos de transações, por 

meio de procedimentos de backup e restore do log de transações e de acordo com 

uma periodicidade pré-definida. Enquanto no Espelhamento de Banco de Dados, 

as transações são atualizadas de modo instantâneo, sem a necessidade de 

processos de backup e restore dos logs de transações do banco de dados 

[MICROSOFT 2011]. O Quadro 4, baseado no trabalho de Pinheiro (2010), mostra 

um  comparativo entre os principais recursos e características das soluções. 

 
Quadro 4 - Comparativo entre as Soluções de Alta Dis ponibilidade do SQL Server 

Recursos 
Espelhamento de 
Banco de Dados 

Failover 
Clustering 

Envio de Logs 

Detecção de falhas? Sim Sim Sim 

Failover automático? Sim Sim Não 

Redirecionamento 
transparente dos clientes? 

Sim, automático 
Sim, reconecta para 

o mesmo IP. 
Não 

Perda de trabalho zero? Sim Sim Não 

Percepção do downtime: Menos que 3 segundos 

30 segundos + 
tempo de 

recuperação do 
banco de dados. 

Minutos 

Necessita de hardware 
especial? 

Não 

Sim, servidores e 
storage devem ser 
certificados para o 

cluster. 

Não 

Limite de distância entre 
os nós: 

Ilimitado 160 quilômetros Ilimitado 

Complexidade de 
configuração: 

Baixa Alta Baixa 

Acesso ao servidor 
reserva? 

Possível, mas com 
impacto no ambiente 

de produção. 
Não é possível Apenas leitura 

Nível de proteção: Banco de dados Servidor Banco de dados 

2.9  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a literatura básica utilizada como referencial 

teórico para o desenvolvimento deste trabalho. Vários conceitos e técnicas foram 

descritas, como por exemplo, os de sistemas de missão crítica, que são sistemas 

com elevadas exigências em termos de disponibilidade, confiança e segurança; 

dependabilidade, que indica a qualidade do serviço fornecido por um dado sistema 

e a confiança nele depositada; redundância, que está ligado às técnicas de 
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tolerância a falhas; entre outros. Todos esses conceitos e técnicas estão 

relacionados, de alguma forma, à alta disponibilidade. Na sequência, foram 

discutidas as principais abordagens disponíveis para implantação de alta 

disponibilidade no SQL Server. Sendo a compreensão, análise e o comparativo 

dessas soluções importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Outros 

tópicos, como por exemplo: balanceamento de carga e virtualização foram 

agregados ao capítulo devido à importância dos temas nos dias atuais, e para 

proporcionar, o entendimento de algumas situações e resultados apresentados no 

estudo de caso. O próximo capítulo apresenta o trabalho realizado. 
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3 IMPLANTANDO ALTA DISPONIBILIDADE NAS BASES DE DADOS  DO 

GEST 

Este capítulo contextualiza o ambiente onde o estudo de caso foi realizado, 

além de descrever os recursos (materiais) e métodos utilizados no mesmo. 

3.1 GEST - SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO 

O GEST é o sistema desenvolvido e mantido pela Infraero, mas 

especificamente na área de sistemas vinculada à gerência de Tecnologia da 

Informação (TI) da Superintendência Regional do Nordeste, cuja sede é Recife-PE, 

para o controle operacional e financeiro do fluxo e permanência de veículos nos 

estacionamentos comerciais da empresa, por onde passam milhares de veículos 

diariamente. A indisponibilidade deste sistema, ainda que temporária, pode 

ocasionar perca de arrecadação, devido à evasão de receitas. Desta forma, ele é 

considerado um sistema de missão crítica para a instituição, cuja disponibilidade 

tem que ser a maior possível. 

Uma vez que as abordagens disponíveis para implantação de alta 

disponibilidade no SQL Server contemplam soluções no nível de servidor ou de 

banco de dados (Seção 2.7), não se faz necessário apresentar detalhes técnicos 

do sistema GEST, como por exemplo: a linguagem de programação utilizada, os 

modos de operação, o esquema do banco de dados, usuários, entre outros. Por 

este motivo, neste trabalho, o sistema GEST pode ser abstraído como a 

composição de dois módulos: um operacional e outro gerencial. O módulo 

operacional envolve a parte de automação comercial e é utilizado no controle de 

entrada; pagamento, quando o tempo de gratuidade é excedido; e saída de 

veículos nos estacionamentos dos aeroportos. Por sua vez, o módulo gerencial 

(também chamado de GESTNET) é a parte do sistema responsável pela geração 

de relatórios direcionados às áreas comercial e administrativo-financeira da 

empresa, via Intranet. 

3.2 CENÁRIO ENCONTRADO 
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O GEST é utilizado em 21 aeroportos distribuídos por todo Brasil, conforme 

apresentado na Figura 8. Contudo, o estudo de caso só contemplará as bases de 

dados dos aeroportos vinculados à Superintendência Regional do Nordeste onde o 

sistema está implantado, para delimitação do escopo e devido a questões 

administrativas relacionadas à autonomia para execução do mesmo. São eles 

(destacados em vermelho na Figura 8): Teresina-PI, Fortaleza-CE, Natal-RN, João 

Pessoa-PB e Recife-PE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Quadro 5 retrata o cenário encontrado em cada um desses aeroportos 

quanto à utilização ou não de soluções de alta disponibilidade nas bases de dados 

do GEST. 

 

Figura 8 - Aeroportos com o GEST Implantado  
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Quadro 5 - Cenário Encontrado com Relação à Utilizaç ão de Soluções de Alta Disponibilidade 

Aeroporto Replicação 
Envio 
de Logs 

Espelhamento 
de Banco de 
Dados 

Failover 
Clustering 

SQL Server / 
Service Pack 

Fortaleza-CE     2005 / SP2 

João Pessoa-PB     7 

Natal-RN     7 

Recife-PE    X 2005 / SP3 

Teresina-PI     2005 / SP2 

 
Por questões de licenciamento e de padronização do ambiente, foi decidido 

que o SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) a ser usado deveria 

ser o SQL Server 2005 com Service Pack 3. No Quadro 5 é possível observar que 

existiam aeroportos cuja base de dados ainda operava na versão 7 do  SQL Server 

(i.e., João Pessoa-PB e Natal-RN), assim como outros onde o Service Pack do SQL 

Server 2005 ainda era o 2 (i.e., Fortaleza-CE e Terezina-PI). A padronização do 

ambiente, que envolveu a migração do SQL Server da versão 7 para a 2005 e a 

aplicação do Service Pack 3, foram atividades custosas, complexas e que tiveram 

que ser realizadas antes de qualquer etapa relativa ao estudo de caso em si. 

Entretanto, as técnicas e passos necessários para a realização dessas atividades 

não serão aqui abordadas, pois não fazem parte do escopo do trabalho. Também é 

possível observar que no aeroporto de Recife-PE já existia uma solução de alta 

disponibilidade (failover) implantada na base de dados do GEST. Por isso, este 

aeroporto ficou fora do estudo de caso. 

3.3 MATERIAIS 

Nesta seção é apresentado o Quadro 6 que mostra a relação dos recursos 

disponíveis (servidores) para a realização do estudo de caso em cada um dos 

aeroportos. Alguns desses servidores (i.e., Fortaleza-CE, Natal-RN e João Pessoa) 

são máquinas virtuais (Seção 2.6) hospedadas em máquinas físicas executando o 

sistema operacional VMWare ESX Server 4.0 [http://www.vmware.com]. Para o estudo 

de caso isso não traz nenhuma implicação direta, haja vista que as implementações são 

realizadas apenas no nível de software. No Quadro 6 também é possível observar que 

os servidores principal e secundário das localidades têm configurações distintas. 

Conforme mencionado na Subseção 2.7.2, não é pré-requisito, para algumas soluções 

de alta disponibilidade em banco de dados da plataforma Microsoft, que esses 
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servidores sejam idênticos. Embora as diferenças nos hardwares, tais como: 

quantidade de memória; velocidade dos processadores; capacidade do sistema de 

armazenamento; entre outras, possam afetar o desempenho, a confiabilidade e a 

mantenabilidade do ambiente. 

 
Quadro 6 - Relação de Recursos Disponíveis 

Localidade Servidor 
Sistema 

Operacional 
Processador 

Memória 
RAM 

Disco 
Rígido 

Teresina-PI 

Principal 
Windows 

Server 2003 

AMD 
Opterom™ 

Processor 280 
2.41GHz 

5GB 340GB 

Secundário 
Windows 

Server 2003 

AMD 
Opterom™ 

Processor 285 
2.61GHz 

3GB 273GB 

Fortaleza-CE 

Principal 
Windows 

Server 2003 

INTEL® 
Xeon® CPU 

X7460 
2.66GHz 

10GB 220GB 

Secundário 
Windows 

Server 2003 

INTEL® 
Xeon® CPU 

X7460 
2.66GHz 

3GB 220GB 

João 
Pessoa-PB 

Principal 
Windows 

Server 2003 

INTEL® 
Xeon™ CPU 

X5660 
2.79GHz 

6GB 120GB 

Secundário 
Windows 

Server 2003 

INTEL® 
Xeon™ CPU 

X5660 
2.79GHz 

6GB 100GB 

Natal-RN 

Principal 
Windows 

Server 2003 

Inter® Xeon® 
CPU E7330 
2.40GHz 

5GB 340GB 

Secundário 
Windows 

Server 2003 

AMD 
Opterom™ 

Processor 280 
2.41GHz 

5GB 100GB 

3.4 CENÁRIO PROPOSTO 

O passo inicial à proposição do cenário de alta disponibilidade de cada um 

dos aeroportos foi a análise dos servidores disponíveis, a fim de verificar se os 

mesmos davam suporte à implantação de qualquer uma das soluções de alta 

disponibilidade do SQL Server que foram discutidas na Seção 2.7. Constatada esta 

possibilidade, resolveu-se fazer um levantamento dos impedimentos técnicos e/ou 

funcionais das soluções como critério para eliminação. 



30 
 

O primeiro problema encontrado durante esse processo foi relacionado a 

uma característica funcional da solução de Replicação. Conforme visto na 

Subseção 2.7.1, a solução de Replicação pode ser utilizada como alternativa para 

a implantação de alta disponibilidade em sistemas de bancos de dados SQL 

Server. Entretanto, sua configuração envolve a definição de filtros iniciais 

(publicação) sobre que objetos do banco de dados devem ser replicados, o que 

pode tornar a replicação complexa para este tipo de solução, pois os objetos 

criados no banco de dados primário após esta publicação inicial não são replicados 

automaticamente para o servidor secundário. Sendo necessário, para isso, criá-los 

também no mesmo e em seguida incluí-los manualmente à lista de publicação. 

Essa atividade pode ser complexa de gerenciar dependendo da frequência e da 

quantidade de novos objetos disponibilizados no banco de dados. Além disso, 

outra consideração importante a ser feita é a de que existem outras situações onde 

o uso da solução de Replicação é mais adequado. Por exemplo, para prover o 

aumento da escalabilidade e disponibilidade em ambientes heterogêneos, onde 

existe a necessidade de sincronização de bases de dados atualizadas por 

diferentes sistemas. Desta forma, a solução de Replicação não foi proposta, com o 

objetivo de prover alta disponibilidade, em nenhum dos aeroportos. O segundo 

problema encontrado, dessa vez técnico, foi mapeado após uma reanálise do 

Quadro 4 (Comparativo entre as Soluções de Alta Disponibilidade do SQL Server - 

Seção 2.8), onde foi observado a necessidade de um dispositivo de 

armazenamento especial para a implantação da solução de Failover Custering. Ao 

contrário de Recife-PE, os outros aeroportos não dispunham deste tipo de solução 

de hardware, logo esta solução também não foi proposta. 

Desta forma, restaram efetivamente duas opções para escolha: 

Espelhamento de Banco de Dados e Envio de Logs. Essas duas soluções 

fornecem proteção no nível de banco de dados, e atenderiam à demanda gerada 

pelo estudo de caso. Porém, a solução de espelhamento é mais robusta que a 

solução de Envio de Logs, dispondo de recursos tais como: failover automático 

(Subseção 2.7.4), redirecionamento transparente de clientes e perda de trabalho 

zero. Desta forma, seria natural que esta solução fosse escolhida para ser 

implantada em todos os aeroportos. Entretanto, no Espelhamento de Banco de 

Dados o acesso ao servidor secundário não é possível sem causar impactos no 

ambiente de produção (Quadro 4, Seção 2.8). Ao contrário da solução de Envio de 
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Logs, onde o servidor em espera fica acessível para leituras, permitindo com isso, 

a visualização de resultados diferentes dos apresentados pela solução de 

espelhamento. Principalmente, os relacionados a melhorias de desempenho, uma 

vez que o Envio de Logs possibilita a distribuição da carga de trabalho (consultas) 

entre os servidores. Diante disso, e visando atingir os objetivos gerais do trabalho, 

decidiu-se implantar o Espelhamento de Banco de Dados em três aeroportos e o 

Envio de Logs em um deles. O critério utilizado para seleção do aeroporto foi 

baseado na quantidade de transações realizadas pelo GEST. Isto é, decidiu-se 

implantar a solução de Envio de Logs no aeroporto de menor movimento entre os 

envolvidos no estudo de caso. Para isso foi realizado um levantamento, pelo 

módulo gerencial do sistema (GESTNET), da movimentação média de entrada de 

veículos (quantidade de transações) de cada um deles nos 10 primeiros dias de 

abril de 2011. Esses dados são apresentados na Tabela 3, onde pode ser 

observado que o aeroporto de Teresina-PI foi o que teve menor média de 

movimentação no período.  

Em razão deste e de todos os outros argumentos apresentados, foi 

proposta a implantação da solução de Espelhamento de Banco de Dados para os 

aeroportos de Fortaleza-CE, João Pessoa-PB e Natal-RN, e da solução de Envio 

de Logs para o aeroporto de Teresina-PI. Conforme disposto no Quadro 7.  

 
Tabela 3 - Movimentação Média por Aeroporto 

Dia  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Total 

Aeroporto 
Média 
Período 

Fortaleza- 
CE 

2808 3042 3492 3697 3749 3723 3814 3606 3820 3458 
35209 

3520 

João 
Pessoa- 
PB 

1306 1009 1210 1262 1151 1330 1402 1117 1122 1374 
12283 

1228 

Natal-RN 1326 1362 1584 1605 1719 1746 1607 1424 1396 1749 
15518 

1551 

Teresina- 
PI 

382 476 533 551 575 792 595 548 531 568 
5551 

555 
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Quadro 7 - Cenário de Alta Disponibilidade Proposto para Cada Aeroporto 

Aeroporto Replicação 
Envio de 
Logs 

Espelhamento 
de Banco de 
Dados 

Failover 
Clustering 

SQL Server / 
Service Pack 

Fortaleza-CE   X  2005 / SP3 

João Pessoa-PB   X  2005 / SP3 

Natal-RN   X  2005 / SP3 

Recife-PE    X 2005 / SP3 

Teresina-PI  X   2005 / SP3 

3.5 MÉTODOS 

As seções a seguir descrevem as práticas realizadas para a obtenção dos 

cenários apresentados no Quadro 7. Ou seja, a implantação e testes da solução de 

Envio de Logs (Banco de Dados em Espera) na base de dados do GEST do 

aeroporto de Teresina-PI e de Espelhamento de Banco de Dados nas bases de 

dados do GEST dos aeroportos de Fortaleza-CE, Natal-RN e João Pessoa-PB. 

Neste segundo caso, devido à semelhança dos processos, apenas uma das 

implementações será apresentada, a de Fortaleza-CE. Ressalta-se que durante a 

execução das práticas, por questões de sigilo/segurança, utilizou-se nomes 

fictícios (Quadro 8) para a identificação dos servidores e bases de dados dos 

aeroportos. 

 
Quadro 8 - Padrão Adotado para Identificação de Servi dores e Bases de Dados 

Recurso Identificação 

Servidor Principal SERVIDOR-A 

Servidor Secundário ou Reserva SERVIDOR-B 

Base de Dados BASE 

Instância SERVIDOR-A(B)\INSTANCIA 

3.5.1. IMPLANTAÇÃO DO ENVIO DE LOGS EM TERESINA-PI (PRÉ-

REQUISITOS) 

Conforme visto na Subseção 2.7.2, o Envio de Logs é uma solução de alta 

disponibilidade que utiliza mecanismos do SGBD (Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados) para fazer backups periódicos dos logs de transações do banco 

de dados de um determinado servidor, chamado de principal ou primário, para em 

seguida restaurar esses backups em um ou mais servidores, chamados de 

servidores em espera, reservas ou secundários. 
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Além da disponibilidade de máquinas e de conexão de rede, existe outro 

pré-requisito que deve ser atendido para que esta solução possa ser implantada 

adequadamente: a replicação dos logins existentes no servidor principal para o 

servidor reserva. Caso contrário, o acesso às bases de dados em espera não 

poderá ser realizado. Esta demanda pode ser atendida com a criação de scripts 

personalizados, com o uso da ferramenta DTS (Data Transformation Services) 

[http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/ms143501.aspx] do SQL Server, ou com a 

restauração, a partir de um backup completo, do banco de dados MASTER. Após a 

realização de testes em laboratório, o método escolhido foi o de restauração do 

banco de dados MASTER, devido ao fato deste banco de dados de sistema 

armazenar os metadados dos bancos de dados de usuários e as informações de 

configuração da instância SQL Server. O processo utilizado para execução desta 

atividade compreendeu, basicamente, três etapas: 1)Backup completo da base de 

dados MASTER do servidor principal; 2)Restore, a partir deste backup, no servidor 

secundário; e 3)Ajuste do nome do servidor secundário. 

O Script 1 está relacionado à primeira etapa realizada, exibindo os 

comandos utilizados para a alteração do modo de backup do banco de dados 

MASTER para completo (linhas 1 a 6), e os comandos para a realização do backup 

deste mesmo banco de dados em arquivo (linhas 8 a 11). 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Com o backup concluído e o arquivo gerado pelo mesmo disponibilizado 

no servidor secundário, pôde ser dado início à segunda etapa. Entretanto, como o 

processo envolvia um banco de dados de sistema (MASTER), esta só poderia ser 

realizada após a reinicialização do servidor SQL Server em modo monousuário. 

Neste modo, apenas as contas com privilégios administrativos podem se conectar 

à instância SQL Server, sendo essa condição obrigatória. No Script 2 são 

1  USE [master] 
2  GO 
3  ALTER DATABASE [master] SET RECOVERY FULL WITH N O_WAIT 
4  GO 
5  ALTER DATABASE [master] SET RECOVERY FULL  
6  GO 
7  --   
8  BACKUP DATABASE [master] TO DISK=N'D:\Backup\Bac kupMaster.bak'  
9  WITH  EXPIREDATE = N'12/07/2010 00:00:00', NOFOR MAT, INIT,   
10 NAME = N'master-Full Database Backup', SKIP, NOR EWIND,  
11 NOUNLOAD, STATS = 10 

Script 1 - Backup do Banco de Dados Master em Modo Completo  
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detalhados os comandos utilizados para colocar o SQL Server em modo 

monousuário (linhas 1 e 2), e para a restauração do banco de dados (linhas 5 a 8). 

 

 

 

 

 

 
 
 

A terceira e última etapa necessária para concluir o processo de 

restauração do banco de dados MASTER foi o ajuste do nome do servidor 

secundário internamente no SQL Server. Como o restore foi realizado a partir de 

um backup do banco de dados do servidor primário, as informações referentes a 

este foram inseridas de forma automática no servidor secundário. Desta forma,  

precisaram ser ajustadas. Para realização desta atividade foi utilizado o Script 3, 

detalhado a seguir, que captura o nome da instância e faz a correção do mesmo 

utilizando as procedures de sistema sp_dropserver e sp_addserver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Apesar de não ser um pré-requisito para a implantação da solução de Envio 

de Logs, o banco de dados de sistema MSDB também foi restaurado no servidor 

secundário de Teresina-PI. Uma vez que neste banco de dados são armazenadas 

informações utilizadas pelo SQL Server Agent [http://msdn.microsoft.com/pt-

br/library/ms189089.aspx] para o envio de alertas e execuções de trabalhos 

1  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MS SQL\Binn> NET 
2  START "Sql Server (INSTANCIA)" /m -T0  
3  --   
5  C:\>sqlcmd -S SERVIDOR-B\INSTANCIA 
6  1> RESTORE DATABASE MASTER FROM DISK 'D:\BackupM aster.bak' WITH  
7  REPLACE 
8  2> GO 
9  --  

1  DECLARE @INSTANCENAME sysname 
2  SET @INSTANCENAME = NULLIF(RIGHT (@@SERVERNAME, CASE WHEN 
3  CHARINDEX ('\',@@SERVERNAME) > 0 THEN LEN (@@SER VERNAME) - 
4  CHARINDEX ('\',@@SERVERNAME) ELSE 0 END),'') 
5  -- SELECT @INSTANCENAME 
6  IF LEFT (@@SERVERNAME, CASE WHEN CHARINDEX ('\', @@SERVERNAME)> 0  
7  THEN CHARINDEX ('\',@@SERVERNAME) -1 ELSE LEN(@@ SERVERNAME)  
8  END) <> HOST_NAME () 
9  BEGIN 
10 DECLARE @cmdnvarchar(4000) 
11 SET @cmd = N'EXEC sp_dropserver ''' + @@SERVERNA ME + N'''; 
12 EXEC sp_addserver ''' + RTRIM (HOST_NAME ()) + I SNULL (N'\' + 
13 @INSTANCENAME,'') + ''', local' 
14 -- PRINT @cmd 
15 EXEC (@cmd) 
16 END 
 

Script 2 - Restauração do Banco de Dados Master  

Script 3 - Ajuste do Nome do Servidor Secundário  
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agendados na instância SQL Server. O processo de restauração do banco de 

dados MSDB é semelhante ao processo de restauração do banco de dados 

MASTER. Neste caso, entretanto, não é necessário colocar o banco de dados em 

modo monousuário e nem é preciso ajustar o nome do servidor secundário após a 

finalização do processo de restauração do banco. 

3.5.2. CONFIGURAÇÃO DO ENVIO DE LOGS 

Uma vez que os pré-requisitos dispostos na Subseção anterior (3.5.1) 

foram atendidos, pôde ser dado inicio à configuração do Envio de Logs no banco 

de dados do GEST de Teresina-PI. Antes de iniciá-la, entretanto, foi testada 

novamente a conectividade de rede entre os servidores principal e secundário da 

localidade. Desta vez por meio do protocolo ICMP (Internet Control Message 

Protocol). Após isso, a partir do servidor principal (SERVIDOR-A), foi acessada a 

guia de propriedades do banco de dados, via assistente de configuração e 

administração do SQL Server (SQL Server Management Studio) 

[http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/bb934498.aspx], e realizadas a 

configuração do banco de dados em modo de backup completo, para permitir a 

geração automática dos logs de transações, e a habilitação do mesmo como 

primário em uma configuração de Envio de Logs. A Figura 9, exibida a seguir, 

mostra a opção de habilitar o servidor para realizar a função de primário em uma 

configuração de Envio de Logs sendo realizada. 
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Figura 9 - Habilitando o Servidor como Banco de Dado s Primário em uma Configuração de Envio de 

Logs 

 
A próxima etapa da configuração da solução de Envio de Logs envolveu a 

programação, em intervalos regulares, da execução de backups dos logs de 

transações do servidor principal (SERVIDOR-A), e a cópia dos arquivos gerados 

por este para o servidor secundário. Para isso, foi necessário definir um 

compartilhamento de rede no servidor principal e programar uma tarefa no banco 

de dados. Na Figura 10 é apresentada a tela de configuração de backup dos logs 

de transações, com os parâmetros utilizados em Teresina-PI. Conforme pode ser 

observado, a frequência de geração dos logs foi definida em 15 minutos na 

localidade, com a finalidade de não comprometer o desempenho do sistema e nem 

de acumular registros para sincronismo. 
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Figura 10 - Configuração do Backup dos Logs de Tran sações 

 
Uma vez definida a programação de execução dos backups dos logs de 

transações do servidor principal, a opção de incluir instâncias e bancos de dados 

secundários foi liberada no assistente de configuração e administração do SQL 

Server (SQL Server Management Studio). Ao adicionar o primeiro servidor 

secundário (SERVIDOR-B), uma série de configurações teve que ser realizada. A 

primeira delas, apresentada na Figura 11, foi quanto à definição de como o SQL 

Server deveria fazer a inicialização do banco de dados secundário: se a partir da 

execução de um backup completo do banco de dados primário concomitante à 

restauração do mesmo no servidor secundário; ou se a partir de um backup pré-

existente do banco de dados primário. Para o estudo de caso, escolheu-se a 

primeira opção, uma vez que a inicialização do banco de dados secundário a partir 

de um backup sincronizado do banco de dados primário minimiza a probabilidade de 

perda de informações e inconsistências na base de dados restaurada. 
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Figura 11 - Forma de Inicialização do Banco de Dado s Secundário 

 
A segunda configuração, mostrada na Figura 12, faz referência ao diretório 

configurado no servidor em espera para armazenamento dos backups dos logs de 

transações vindos do servidor primário, a frequência com que os mesmos seriam 

copiados para o servidor secundário e o prazo para deleção desses arquivos. 

Como o intervalo de tempo para geração dos arquivos de logs no servidor primário 

foi definido em 15 minutos, a frequência de cópia desses para o servidor 

secundário também foi definida assim. Enquanto resolveu-se manter o prazo 

padrão de 72h sugerido pelo assistente de configuração para deleção dos 

arquivos, por ter sido entendido que esse prazo seria suficiente para a aplicação 

dos logs na base de dados do servidor secundário, e ao mesmo tempo, não 

haveria acúmulo desnecessário de arquivos em disco, o que poderia provocar 

problemas de armazenamento. 
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Figura 12 - Diretório Destino no Servidor em Espera para Cópia dos Arquivos de Logs 

 
As últimas configurações realizadas foram a definição do estado do banco 

de dados secundário (Database State) após as restaurações dos arquivos de logs 

de transações, e a frequência de execução deste processo. Este estado pode 

assumir duas configurações: 1)No Recovery Mode, onde o banco de dados do 

servidor em espera fica inacessível para consultas; e 2)Standby Mode, onde o 

banco de dados secundário fica disponível para leituras. A Figura 13 mostra as 

configurações realizadas em Teresina-PI. Nela é possível observar que o estado 

do banco de dados foi definido como Standby Mode, devido à pretensão de se 

utilizar o banco de dados em espera para emissão de relatórios gerenciais. Foi 

mantido o tempo de 15 minutos para execução das restaurações dos arquivos de 

logs, com a finalidade de manter os padrões já definidos para os tempos de 

geração e cópia dos mesmos. 
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Figura 13 - Estado do Banco de Dados Secundário Após a Restauração dos Logs de Transações 

 
Após a realização dessas configurações a solução já estava pronta para 

entrar em operação. Contudo, antes de dar o processo como concluído, foi 

realizado um último passo: a adição de uma instância para monitorar e enviar 

alertas do histórico de atividades dos bancos de dados primário e secundário. Essa 

instância pode ser configurada em um terceiro servidor ou em uma das máquinas 

parceiras no cenário/solução. No caso de Teresina-PI, devido à disponibilidade de 

apenas dois servidores para implantação do Envio de Logs, a instância de 

monitoração foi configurada no servidor primário (SERVIDOR-A), conforme pode 

ser visualizado na Figura 14. Apesar de não ser a situação ideal porque concentra 

serviços de diferentes propósitos em um dos servidores, esta configuração permite 

um controle aceitável do funcionamento da solução. Por este motivo, foi 

implementada. 
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Figura 14 - Instância de Monitoração da Solução de En vio de Logs 

3.5.3. MONITORAÇÃO E TESTES 

A configuração da solução de Envio de Logs, apresentada na Subseção 

3.5.2, não encerra o ciclo proposto para o estudo de caso do aeroporto de 

Teresina-PI. É necessário garantir que a solução esteja funcionando corretamente 

e que poderá ser utilizada caso ocorra alguma falha (Seção 2.4) com o servidor 

principal. Para isso o SQL Server dispõe de uma ferramenta para geração de 

relatórios de disponibilidade do Envio de Logs. Estes relatórios exibem o status de 

qualquer atividade relativa à solução que esteja disponível a partir da instância de 

servidor no qual ele esteja sendo gerado. Se essa instância de servidor estiver 

envolvida em várias configurações com funções diferentes, como por exemplo: ser 

monitor para um banco de dados e servidor secundário para outro, os resultados 

exibidos conterão as informações de toda a configuração a partir da perspectiva de 

cada função. 

Além de monitorar a solução, também é importante verificar se os registros 

estão sendo replicados corretamente. Essa atividade foi, e pode ser executada, por 
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exemplo, com a realização de consultas periódicas nas tabelas de maior 

movimentação do sistema. 

Finalizando, é importante destacar que a configuração da solução de Envio 

de Logs pode ser realizada na íntegra via código. No Anexo I desta dissertação é 

apresentado um script que pode ser utilizado com tal propósito. 

3.5.4. IMPLANTAÇÃO DO ESPELHAMENTO DE BANCO DE DADOS EM 

FORTALEZA-CE (PRÉ-REQUISITOS) 

Conforme apresentado na Subseção 2.7.3, o Espelhamento de Banco de 

Dados é uma solução de software que permite a cópia idêntica de uma ou mais 

bases de dados de produção em outro(s) servidor(es), aumentando com isso a 

disponibilidade do ambiente. Assim como no Envio de Logs, existem alguns pré-

requisitos que devem ser conhecidos e/ou atendidos para a implantação do 

Espelhamento de Banco de Dados no SQL Server 2005: 

 
• A solução deve ser composta por no mínimo dois servidores - principal e 

espelho, e deve ser certificado que ambos estejam com a mesma edição do 

SQL Server instalado. As edições que dão suporte a solução são Standard e 

Enterprise; 

• As instâncias do SQL Server 2005 devem estar com o Service Pack 1 

[http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=22954] ou superior 

instalado; 

• Se o failover automático for um requisito necessário para a solução de 

espelhamento, uma terceira máquina ou instância do SQL Server deve ser 

configurada como testemunha (Witness), conforme apresentado na 

Subseção 2.7.3. Qualquer estação de trabalho com Windows XP Service 

Pack 2 ou superior [http://windows.microsoft.com/pt-

BR/windows/products/windows-xp], com as versões: Enterprise, Standard, 

Workgroup ou Express Edition do SQL Server 2005 oferecem suporte para 

este serviço; 

• Deve existir comunicação de rede entre os servidores ou instâncias 

envolvidas na solução; 
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• Se os serviços do SQL Server nos diferentes servidores ou instâncias 

estiverem sendo iniciados com diferentes contas de usuários de domínio 

(Active Directory), ou se os servidores estiverem fora deste domínio, será 

necessário criar no banco de dados MASTER de cada instância um login para 

a conta de usuário que inicia o serviço do SQL Server das outras instâncias. 

O ideal é que ambas as instâncias sejam iniciadas com uma mesma conta de 

usuário de domínio, onde esse usuário não necessita de perfil especial, 

apenas que tenha privilégio de ser iniciado como conta de serviço; 

• O banco de dados principal deve estar configurado de forma a permitir que 

os arquivos de logs de transações sejam gerados (Subseção 3.5.1); 

• O banco de dados espelho deve ser iniciado a partir de um backup do banco 

de dados principal; 

• Os bancos de dados espelho e principal devem ter o mesmo nome; 

• Todos os logins existentes no servidor principal devem ser criados ou existir 

no banco de dados espelho. Estes logins podem ser replicados por meio do 

restore do banco de dados MASTER (Subseção 3.5.1); 

• Não é possível configurar o espelhamento nos bancos de dados de 

sistemas, por exemplo: MASTER e MSDB;  

• Os serviços do SQL Server Agent das instâncias principal e espelho, e o 

serviço WMI (Windows Management Instrumentation) 

[http://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc736575(WS.10).aspx] do 

Windows devem estar ativos. Estes serviços são utilizados para criar 

processos responsáveis por emitir alertas sobre o status das sessões de 

espelhamento. 

3.5.5. CONFIGURAÇÃO DO ESPELHAMENTO 

Uma vez que todos os pré-requisitos foram conhecidos e/ou atendidos, 

pôde ser dado inicio à configuração da solução de Espelhamento no banco de 

dados do GEST de Fortaleza-CE. A primeira atividade desta configuração foi a 

inicialização do banco de dados espelho a partir de backups dos dados e logs de 

transações do banco de dados principal. Tal procedimento foi dividido em duas 

fases: 1)Backup; e 2)Restauração dos dados. Para o backup foi utilizado o Script 4, 
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apresentado a seguir, onde dados e logs de transações foram salvos em um 

mesmo arquivo no disco (BASE_FULL.BAK). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Para a segunda fase, ou seja, a restauração dos dados no servidor espelho, foi 

utilizado o Script 5. Nele é possível observar que foi definida a opção 

NORECOVERY no momento da restauração dos dados e logs de transações. Esta 

opção deixa o banco de dados espelho pronto para receber as demais transações 

vindas do db principal (banco de dados principal). Outro detalhe que pode ser 

observado no Script 5 é que foi informado o mesmo nome do banco de dados 

principal para o banco de dados espelho, haja vista ser este um dos pré-requisitos 

da solução (Subseção 3.5.4). 

 
 
 
 

 

 

 
A segunda etapa de configuração da solução envolveu o acesso à guia de 

propriedades do banco de dados primário, via assistente de configuração e 

administração do SQL Server (SQL Server Management Studio), opção 

“espelhamento”, para o cadastro de informações de segurança das instâncias 

principal, espelho e testemunha. Na Figura 15 é possível observar, entretanto, que 

apenas a opção de configuração das instâncias principal e espelho foram 

habilitadas. Conforme apresentado no Quadro 3 da Subseção 2.7.3, só é 

necessária a presença de um servidor testemunha (Witness) se o espelhamento 

for operar em modo síncrono e se o failover automático for um requisito para a 

1  BACKUP DATABASE [BASE] TO DISK = N'D:\BASE_FULL. BAK' 
2  WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'BASE-Full Database  Backup',   
3  SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 
4  GO 
5  -- 
6  BACKUP LOG [BASE] TO DISK = N'D:\BASE_FULL.BAK' WITH  
7  NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'BASE-Transaction Log Backup',  
8  SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  
9  STATS = 10 
10 GO 

1  RESTORE DATABASE [BASE] FROM DISK = N'D:\BASE_FU LL.BAK' 
2  WITH FILE = 1, NORECOVERY, NOUNLOAD, STATS = 10 
3  GO 
4  -- 
5  RESTORE LOG [BASE] FROM DISK = N'D:\BASE_FULL.BA K' WITH 
6  FILE = 2, NORECOVERY, NOUNLOAD, STATS = 10 
7  GO  

Script 4 - Backup de Dados e Logs de Transações no Mesmo Arqui vo em Disco  

Script 5 - Restauração do Banco de Dados com a Opção NORECOVERY  
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implantação da solução. Por este motivo, a opção não foi selecionada, uma vez 

que o modo de operação assíncrono foi o definido para a sessão de espelhamento 

no estudo de caso, com base nos testes realizados e com o objetivo de garantir o 

desempenho do sistema (GEST). 

 

 
Figura 15 - Servidores Selecionados para Configuraçã o de Segurança 

 
Em seguida, ainda lançando mão do assistente de administração e 

configuração do SQL Server, foram especificadas as informações necessárias para 

a configuração dos Endpoints dos servidores principal e espelho. Um Endpoint é 

um objeto do SQL Server que representa a capacidade do mesmo em se 

comunicar pela rede. Cada instância presente em uma sessão de espelhamento 

deve ter seu próprio Endpoint, que é utilizado exclusivamente para a comunicação 

com os demais parceiros [PINHEIRO 2010].  

As Figuras 16 e 17 apresentam, respectivamente, as opções selecionadas 

para a configuração dos Endpoints dos servidores principal e espelho de Fortaleza-

CE. Nelas, é possível observar que foi definido que a comunicação entre os 

Endpoints iria ser criptografada, para que nenhum dado trafegado durante a 

sessão de espelhamento pudesse ser acessado, mesmo em casos de 

interceptação, e que a porta padrão 5022 foi utilizada para ambos. Entretanto, se 
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as instâncias SQL Server dos servidores principal e espelho do aeroporto, fossem 

executadas a partir do mesmo servidor físico, teriam que ser atribuídas portas 

distintas para cada um dos Endpoints, por exemplo: 5022 e 5023. 

 

 
Figura 16 - Configuração do Endpoint para o Servidor  Principal 

 

 
Figura 17 - Configuração do Endpoint para o Servidor  Espelho 
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1  -- principal  
2  CREATE ENDPOINT [Mirroring]  
3  STATE=STARTED AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, 
4  LISTENER_IP = (xx.xx.xx.xx)) 
5  FOR DATA_MIRRORING (ROLE = PARTNER, 
6  ENCRYPTION = ENABLE) 
7  -- 

8  -- espelho  
9  CREATE ENDPOINT [Mirroring]  
10 STATE=STARTED AS TCP (LISTENER_PORT = 5022, 
11 LISTENER_IP = (yy.yy.yy.yy)) 
12 FOR DATA_MIRRORING (ROLE = PARTNER, 
13 ENCRYPTION = ENABLE) 
14 --   
15 -- ONDE:  
16 -- xxx.xxx.x.x = Endereço IP do servidor principal.  
17 --  yyy.yyy.y.y = Endereço IP do servidor espelho.  

 

A configuração dos Endpoints para os servidores principal e espelho 

também poderia ter sido realizada via código, conforme exemplo apresentado no 

Script 6. O resultado da execução deste script seria igual ao obtido com o uso do 

assistente de administração e configuração do SQL Server (SQL Server 

Management Studio), bastando para isso que fossem configurados os mesmos 

endereços de rede utilizados nos servidores principal e espelho, uma vez que é 

possível perceber no código a adoção das mesmas definições de porta (5022) e 

encriptação de dados. Entretanto, este método foi preterido em relação ao uso do 

assistente, em função daquele poder ser utilizado em todas as fases da 

implantação da solução de espelhamento. 

 

 
Dando continuidade à configuração da solução de espelhamento, via 

assistente, foi necessário informar as contas dos usuários que iniciavam os 

serviços do SQL Server nas instâncias principal e secundária, antes de finalizar a 

configuração dos Endpoints e ativar a sessão de espelhamento. A qual por padrão 

é iniciada no modo síncrono de alta segurança (Subseção 2.7.3), conforme 

apresentado na Figura 18. 

 

Script 6 - Criando Endpoints para os Servidores Principal e Espelh o Via Código  
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Figura 18 - Iniciando a Sessão de Espelhamento 

 
Entretanto, foi definido que o modo de operação do espelhamento neste 

estudo de caso seria assíncrono, haja vista que nesta modalidade, conforme 

apresentado na Subseção 2.7.3, as transações primeiro são gravadas no servidor 

principal e confirmadas ao cliente para só então serem replicadas para o servidor 

espelho. O que garante o desempenho satisfatório do sistema, mesmo com o 

espelhamento ativo. 

No Script 7 é apresentada a sentença Transact SQL executada para 

mudança do modo de operação da sessão de espelhamento em Fortaleza-CE. 

 
 
 

 

 
Para verificação e monitoração da solução foi realizada uma consulta à 

visão do sistema sys.database_mirroring, conforme exemplo apresentado no Script 

8, onde é possível visualizar detalhes da configuração e da atividade da sessão de 

espelhamento, como por exemplo: o modo de operação, os papéis que cada 

servidor desempenha no cenário e a quantidade de vezes que esses papéis foram 

invertidos. 

 
 
 
 
 
 
 

1  USE [master] 
2  GO 
3  ALTER DATABASE [BASE] SET SAFETY OFF 
4  GO 

Script 7 - Configuração do Modo de Operação para Alto Desempen ho 
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3.5.6. TESTES E ATIVAÇÃO DO FAILOVER 

O Espelhamento de Banco de Dados provê a replicação automática das 

operações de manipulação (DML - Data Manipulation Language) e definição de 

dados (DDL - Data Definition Language), do servidor principal para o servidor 

espelho. Para teste da solução em Fortaleza-CE foi criado um procedimento 

armazenado (p_entrada_tst), que faz a inserção de um registro na tabela de 

veículos, com a finalidade de validar se as informações inseridas no banco de 

dados principal estavam sendo replicadas corretamente no banco de dados 

espelho. O Script 9 apresenta um exemplo de chamada a este procedimento para 

o cadastro do ticket de número 10201250001 na tabela de veículos do banco de 

dados principal. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

1  USE [BASE] 
2  GO 
3  DECLARE  @return_value int 
4  EXEC @return_value = [p_entrada_tst] 
5    @ticket = '10201250001', 
6  @placa = 'KJJ3743', 
7    @codigo = 1, 
8 SELECT 'Return Value' = @return_value 
9 GO 

1  -- Views do sistema para monitorar espelhamento 
2  SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, mir roring_role_desc,  
3  mirroring_safety_level_desc, mirroring_state_des c,  
4  mirroring_safety_sequence, mirroring_role_sequen ce,  
5  mirroring_partner_instance, mirroring_witness_na me,  
6  mirroring_witness_state_desc, mirroring_failover _lsn 
7  FROM sys.database_mirroring WHERE mirroring_guid  IS NOT NULL 
8  –- ONDE:  
9  -- mirroring_role_desc: Papel assumido pela instânc ia: principal  
10 -- ou espelho; 
11 -- mirroring_fafety_level_desc: Modo de espelhament o do banco de 
12 -- dados: FULL indica modo síncrono e OFF indica mo do assíncrono;  
13 -- mirroring_safety_sequence: Quantidade de vezes q ue o modo de   
14 -- espelhamento foi alterado; 
15 --  mirroring_role_sequence: Quantidade de vezes que o papel entre  
16 --  principal  e espelho foram invertidos;  
17 --  mirroring_partner_instance: Parceiro responsável po r exercer o  
18 -- outro papel no espelhamento.  
 

Script 8 - Verificando o Status do Espelhamento do Banco de Dados  

Script 9 - Execução da Procedure p_entrada_tst para a Inserção d e Registros na Tabela de Veículos  
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Após a inserção do registro foi feita uma consulta neste banco de dados 

(SERVIDOR-A), cujo resultado é apresentado na Figura 19, para confirmação de 

que o mesmo havia sido inserido sem problemas. 

 

 
Figura 19 - Consulta SQL na Base de Dados Principal 

 
A realização da consulta no banco de dados espelho, com a finalidade de 

confirmar a replicação da informação com sucesso, entretanto, não pôde ser 

realizada, uma vez que na solução de espelhamento a base de dados do servidor 

secundário não fica disponível para leitura. Como alternativa a este problema, pode 

ser realizada a ativação manual do failover, para inversão de papéis dos servidores 

principal e espelho, ou a desativação da sessão de espelhamento. O método 

escolhido foi a ativação manual do failover, pela simplicidade do processo e porque 

neste método não haveria a necessidade de reconfiguração do ambiente (sessão 

de espelhamento).  

Os passos necessários para a realização manual do failover estão 

descritos no Script 10. E basicamente são dois: 1)Alteração do modo de operação 

da sessão de espelhamento para síncrono (linhas 1 a 4); e 2)Execução do 

comando SET PARTNER FAILOVER (linha 5), para inverter os papéis dos 

servidores parceiros na solução. 
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Com a troca de papéis, o servidor principal passou a ser o servidor espelho 

e vice-versa. Desta forma, foi possível consultar se a informação tinha sido 

replicada com sucesso para o “antigo” servidor espelho (SERVIDOR-B), agora 

promovido a principal. O resultado desta consulta é apresentado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Consulta SQL Após o Failover Manual 

 
Com o espelhamento validado foi feito um novo failover manual para o 

reestabelecimento das funções iniciais de cada servidor e a mudança do modo de 

operação do espelhamento para assíncrono (alto desempenho). Sendo esta última 

configuração relacionada ao estudo de caso. 

 

1  USE [master] 
2  GO 
3  ALTER DATABASE [BASE] SET SAFETY OFF 
4  GO 
5  ALTER DATABASE [BASE] SET PARTNER FAILOVER; 

Script 10 - Ativação Manual do Failover  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todas as ações propostas (ver Quadro 7 - repetido abaixo) na Seção 3.4 
foram alcançadas. 
 

Quadro 7 - Cenário de Alta Disponibilidade Proposto para Cada Aeroporto 

Aeroporto Replicação 
Envio 
de 
Logs 

Espelhamento 
de Banco de 
Dados 

Failover 
Clustering 

SQL Server / 
Service Pack 

Fortaleza-CE   X  2005 – SP3 

João Pessoa-PB   X  2005 – SP3 

Natal-RN   X  2005 – SP3 

Recife-PE    X 2005 – SP3 

Teresina-PI  X   2005 – SP3 

 
Entre os resultados e benefícios conseguidos com a implantação da 

solução de banco de dados em espera de Teresina-PI podem ser destacados: 

 
• A garantia de que o backup da localidade está em condições de uso. Ou 

seja, que foi de fato executado e que está armazenado em local seguro, 

conhecido e com mídias aptas para leitura; 

• A redução do tempo que o sistema pode ficar inoperante à espera da 

substituição do servidor de banco de dados principal caso esse apresente 

problemas, haja vista que uma cópia da base de dados já se encontra 

restaurada no servidor em espera; 

• A divisão da carga de processamento. A base de dados em espera do 

aeroporto de Teresina-PI está sendo utilizada para a geração de relatórios 

gerenciais do sistema, retirando com isso, o ônus do processamento do 

servidor principal e proporcionando a redução do tempo de emissão desses 

relatórios. Um exemplo prático desse ganho foi obtido com a emissão de um 

relatório para estudo de mudança de tarifas no estacionamento, onde a 

execução no servidor em espera, que tem praticamente o mesmo poder de 

processamento que o servidor principal, conforme dados apresentados no 

Quadro 6 (Seção 3.3), foi 15% mais rápida. Apenas pelo fato da base de 

dados em espera não ter a mesma concorrência no acesso às informações, 

pelos pontos operacionais e administrativos, que tem a base de dados 

principal. Cabe ressaltar, entretanto, que nenhuma solução de 
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balanceamento de carga (Seção 2.5) foi implementada nesse estudo de 

caso. Apenas a distribuição do processamento. 

 
De acordo com os critérios utilizados na implantação do aeroporto de 

Teresina-PI pode existir uma diferença de até 15 minutos entre os dados do servidor 

principal e secundário. Vale lembrar que o Envio de Logs só deve ser utilizado em 

ambientes em que é aceitável um pequeno percentual de perda de dados ou como 

uma solução a mais de contingência, conforme apresentado na Subseção 2.7.2. 

Desta forma, o processo de reativação da operação do sistema, devido a alguma 

manutenção ou indisponibilidade do servidor primário, teve que ser ajustado para 

casos de uso efetivo da contingência. Nessa situação é necessária uma intervenção 

manual para promover o servidor de banco de dados em espera a primário, desfazer 

o vínculo entre as máquinas e ajustar os arquivos de inicialização do sistema, 

realizando o apontamento para a nova base de dados. Além disso, devem ser 

inseridos manualmente quaisquer registros faltantes na nova base. 

A infraestrutura e o gerenciamento do ambiente tornou-se mais complexo 

devido ao surgimento de novas demandas, como a relatada há pouco, e outras 

relacionadas a atividades de administração da solução. Entretanto, não foram 

observados, na localidade, problemas de desempenho, falhas de segurança e 

inconsistência nas bases de dados durante a fase de implantação e após a entrada 

da solução em produção. 

A adoção da solução de espelhamento nas bases de dados de Fortaleza-

CE, João Pessoa-PB e Natal-RN, também proporcionou, a exemplo da solução de 

Envio de Logs, uma série de benefícios ao ambiente. Entre eles: a redução do 

tempo de indisponibilidade do sistema; a possibilidade de recuperação automática 

de páginas e blocos corrompidos de um banco de dados por meio dos seus 

parceiros na sessão de espelhamento; a possibilidade de inversão das funções dos 

bancos de dados principal e espelho de forma manual e programada, com a 

finalidade de realização de alguma atividade de manutenção nas bases de dados; 

e a diminuição do risco de perda de transações da aplicação em decorrência de 

falhas do servidor principal. 

Testes mostraram uma sensível degradação do tempo de resposta da 

aplicação em cenários onde o servidor espelho não era dedicado ou tinha o 

hardware inferior se comparado ao servidor principal. Desta forma o modo de 
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operação de alto desempenho (assíncrono) foi adotado. Conforme apresentado na 

Subseção 2.7.3, neste modo de operação as transações são efetivadas no servidor 

principal e as confirmações são dadas aos clientes sem que seja necessária uma 

resposta do servidor espelho informando o status de sucesso ou falha das 

mesmas. Com isso pode haver perda de dados em caso de falhas no servidor 

principal, haja vista que as últimas transações confirmadas para o usuário podem 

não ter sido gravadas ainda no servidor espelho. Na prática, após simulações de 

indisponibilidade em ambiente de testes utilizando esta configuração, não foram 

encontradas inconsistências durante os processos de failover e failback. 

Ao contrário da solução de Envio de logs, as bases de dados espelho 

implementadas nos aeroportos de Fortaleza-CE, João Pessoa-PB e Natal-RN, não 

foram utilizadas para a geração de relatórios gerenciais e de dados históricos 

devido a limitações da tecnologia. Existem alguns artifícios para mitigar este 

problema, como por exemplo, a criação de um Snapshot do banco de dados de 

histórico. Um Snapshot é uma imagem de um banco de dados feita em um 

determinado momento que pode ser utilizada apenas para leitura. Entretanto, por 

se tratar de uma imagem, os dados ficam desatualizados com o tempo, o que de 

certa forma, torna o recurso pouco útil para contornar o problema do 

espelhamento. 

Além dos resultados técnicos apresentados, um grande marco obtido com 

a realização deste trabalho foi a solicitação de criação de um projeto corporativo 

contemplando cenários distintos para a implantação das soluções de alta 

disponibilidade em banco de dados SQL Server aqui apresentadas. Este projeto 

será utilizado como referência para os demais aeroportos da rede com o GEST 

instalado, e também poderá ser utilizado em outros sistemas nas 

regionais/aeroportos que se interessarem pelas soluções. Um exemplo prático e 

pontual dessa aceitação foi a implantação da solução de Envio de Logs na base de 

dados do Sistema Informativo de Voos do Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeão /RJ - Antônio Carlos Jobim a partir de artefatos obtidos ainda na 

fase de definição, documentação e planejamento do projeto. 

Outros resultados, não menos importantes, obtidos como consequência 

dos pré-requisitos que tiveram que ser atendidos para a execução dos 

experimentos foram: a padronização das versões e pacotes de serviços dos 

bancos de dados, que proporcionou uma redução do trabalho da equipe de 
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desenvolvimento no processo de validação do sistema (GEST) e da base de dados 

do mesmo a cada nova versão disponibilizada, uma vez que a versão 7 do SQL 

Server foi eliminada; e a criação de planos de manutenção para atualização das 

estatísticas das tabelas, reorganização de índices e verificação da integridade do 

banco de dados, principalmente devido ao fato do desempenho ser uma 

preocupação constante no projeto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os conceitos abordados no Capítulo 2, pode-se concluir 

que sistemas computacionais que executam aplicações de missão crítica 

necessitam da combinação das capacidades de desempenho e disponibilidade. 

Um dos objetivos deste trabalho foi inserir essas capacidades dentro dos contextos 

disponíveis no SQL Server 2005, com o emprego de soluções de alta 

disponibilidade nas bases de dados do GEST (Sistema Gestor de 

Estacionamento), o qual é de missão crítica na Infraero. Utilizando recursos tais 

como: Envio de Logs, que garante proteção no nível de banco de dados no caso 

de falhas do servidor principal; e Espelhamento de Banco de Dados, que pode ser 

considerada uma boa opção para empresas que precisam manter alta 

disponibilidade em seus bancos de dados, mas que não possuem recursos 

financeiros ou tecnológicos para implantação de soluções mais robustas, como por 

exemplo, Cluster de Failover. 

Como contribuição, este trabalho apresenta os cenários que 

proporcionaram o aumento da disponibilidade nas bases de dados do sistema nos 

diversos sites que fizeram parte do escopo do mesmo. O qual, além dos benefícios 

obtidos para a instituição (Infraero), tais como: a redução do tempo de 

indisponibilidade e do risco de perda de transações no GEST em decorrência de 

falhas do servidor de banco de dados principal, trás a possibilidade, como 

consequência das evidências apresentadas no estudo de caso, de vir a estimular 

e/ou balizar profissionais e acadêmicos da área de Tecnologia da Informação (TI) 

no planejamento e desenvolvimento de futuros projetos relacionados ao tema. 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E DIFICULDADES ENCONTRADAS 

As principais limitações deste estudo foram: a inexistência de dispositivos 

de armazenamento especial (Storage) nos aeroportos, que impossibilitou a 

realização de testes e comparação da solução de Failover Clustering com as 

demais soluções disponíveis para implantação de alta disponibilidade no SGBD 

(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) SQL Server; a restrição do 

escopo do estudo de caso a Regional Nordeste, devido a questões administrativas 
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relacionadas à autonomia para execução do mesmo, onde os cenários para a 

análise das soluções ficaram limitados a apenas quatro localidades; e a 

disponibilidade de apenas dois servidores por aeroporto para a implantação das 

soluções de alta disponibilidade no sistema de banco de dados, que limitou os 

testes e variações na arquitetura/topologia das técnicas empregadas, por exemplo: 

a implantação de mais de um servidor em espera no Envio de Logs. 

Com relação às dificuldades encontradas para a realização deste trabalho, 

merecem destaque: a padronização do ambiente para a realização do estudo de 

caso, onde foi necessário efetuar a atualização da versão e pacotes de serviço do 

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) antes da execução de 

qualquer trabalho relativo ao estudo de caso em si; a preparação de um laboratório 

completo para testes das soluções, visando minimizar possíveis impactos no 

ambiente de produção em decorrência das implantações que seriam realizadas; e 

a escassez de trabalhos científicos semelhantes a este, envolvendo práticas em 

ambientes de produção de grandes organizações no cenário nacional, para servir 

como referência (guia) e material de consulta. 

Cabe ressaltar, contudo, que apesar das limitações e dificuldades 

descritas, nenhuma delas foi obstáculo para validar os resultados do estudo de 

caso efetuado, bem como das conclusões retiradas a partir da análise do mesmo. 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

Outras ações que podem enriquecer o presente trabalho são: 

 
• A criação de um modelo para geração de cenários de implantação das 

soluções de alta disponibilidade aqui estudadas, adequado não só ao 

ambiente de tecnologia de informação da Infraero, mais também a qualquer 

empresa pública ou privada que possua tais demandas, visando à 

elaboração de projetos de pequeno, médio e grande porte; 

• A utilização de um banco de dados livre, seguindo a tendência das 

empresas públicas em empregar esse tipo de software, com o objetivo de 

implantar técnicas de alta disponibilidade equivalentes às empregadas neste 

trabalho. Assim poder-se-ia comparar desempenho, facilidades, recursos e 

segurança nos dois ambientes. Para isso, entretanto, seria necessário antes 
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realizar uma migração da base dados utilizada neste trabalho para o 

sistema de banco de dados livre escolhido; e 

• A realização de uma pesquisa sobre o emprego de soluções de alta 

disponibilidade em banco de dados nas organizações, com a finalidade de 

mapear quais tecnologias são mais utilizadas, quais etapas são seguidas 

para as implantações, se os processos são documentados, os recursos 

utilizados e vários outros artefatos que possam trazer alguma contribuição 

profissional ou científica à área. 
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ANEXO I - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS EM ESPERA OU 

SECUNDÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1  -- Execute the statements at the Primary to configu re Log Shipping  
2  -- for the database [SERVIDOR-A\INSTANCIA].[BASE], 
3  -- The script needs to be run at the Primary in the  context 
4  -- of the [msdb] database.   
5  -- Adding the Log Shipping configuration  
6  -- Begin: Script to be run at Primary: [SERVIDOR-A\ INSTANCIA] 
7  DECLARE @LS_BackupJobId AS uniqueidentifier 
8  DECLARE @LS_PrimaryId AS uniqueidentifier 
9  DECLARE @SP_Add_RetCode As int 
10  
11 EXEC @SP_Add_RetCode=master.dbo.sp_add_log_shipp ing_primary_database 
12  @database = N 'BASE'  
13  , @backup_directory = N 'D:\Backup'  
14  , @backup_share = N '\\SERVIDOR-A\Backup'  
15  , @backup_job_name = N 'LSBackup_BASE'  
16  , @backup_retention_period = 4320 
17  , @monitor_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
18  , @monitor_server_security_mode = 1  
19  , @backup_threshold = 60  
20  , @threshold_alert_enabled = 1 
21  , @history_retention_period = 4320  
22  ,@backup_job_id = @LS_BackupJobId OUTPUT 
23  ,@primary_id = @LS_PrimaryId OUTPUT 
24  ,@overwrite = 1  
25 
26  IF(@@ERROR= 0 AND @SP_Add_RetCode = 0) 
27  BEGIN 
28 
29  DECLARE @LS_BackUpScheduleUID As uniqueidentifi er 
30  DECLARE @LS_BackUpScheduleID AS int 
31 
32  EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 
33  @schedule_name =N'LSBackupSchedule_BASE'  
34  , @enabled = 1  
35  , @freq_type = 4  
36  , @freq_interval = 1  
37  , @freq_subday_type = 4  
38  , @freq_subday_interval = 15  
39  , @freq_recurrence_factor = 0  
40  , @active_start_date = 20101213  
41  , @active_end_date = 99991231  
42  , @active_start_time = 0  
43  , @active_end_time = 235900  
44  ,@schedule_uid = @LS_BackUpScheduleUID OUTPUT 
45  ,@schedule_id = @LS_BackUpScheduleID OUTPUT 
46 
47  EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 
48  @job_id = @LS_BackupJobId  
49  , @schedule_id = @LS_BackUpScheduleID  
50 
51  EXEC msdb.dbo.sp_update_job 
52   @job_id = @LS_BackupJobId  
53  ,@enabled = 1  
54  END 
55   
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56  EXEC master.dbo.sp_add_log_shipping_primary_sec ondary 
57  @primary_database = N 'BASE'  
58  , @secondary_server = N 'SERVIDOR-B\INSTANCIA'  
59  , @secondary_database = N 'BASE'  
60  , @overwrite = 1  
61  -- End: Script to be run at Primary: [SERVIDOR-A\IN STANCIA] 
62  -- Execute the following statements at the Secondar y to configure  
63  -- Log Shipping for the database [SERVIDOR-B\INSTAN CIA].[BASE], 
64  -- the script needs to be run at the Secondary  
65  -- in the context of the [msdb] database.  
66  --------------------------------------------------- -------------- 
67  -- Adding the Log Shipping configuration  
68  -- Begin: Script to be run at Secondary: [SERVIDOR- B\INSTANCIA] 
69  DECLARE @LS_Secondary__CopyJobId AS uniqueident ifier 
70  DECLARE @LS_Secondary__RestoreJobId AS uniqueid entifier 
71  DECLARE @LS_Secondary__SecondaryId AS uniqueide ntifier 
72  DECLARE @LS_Add_RetCode   As int 
73 
74EXEC @LS_Add_RetCode=master.dbo.sp_add_log_shippi ng_secondary_primary 
75  @primary_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
76  , @primary_database = N 'BASE'  
77  , @backup_source_directory = N '\\SERVIDOR-A\Backup'  
78  , @backup_destination_directory = N 'D:\LSBackup'  
79  , @copy_job_name = N 'LSCopy_SERVIDOR-A\INSTANCIA_BASE'  
80  , @restore_job_name = N 'LSRestore_SERVIDOR-A\INSTANCIA_BASE'  
81  , @file_retention_period = 4320  
82  , @monitor_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
83  , @monitor_server_security_mode = 1  
84  , @overwrite = 1  
85  ,@copy_job_id = @LS_Secondary__CopyJobId OUTPUT  
86  ,@restore_job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId OUTPUT 
87  ,@secondary_id = @LS_Secondary__SecondaryId OUT PUT 
88 
89  IF(@@ERROR= 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 
90  BEGIN 
91 
92  DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID As uniq ueidentifier 
93  DECLARE @LS_SecondaryCopyJobScheduleID AS int 
94 
95  EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 
96  @schedule_name =N'LSCopySchedule_SERVIDOR-A\INSTANCIA_BASE'  
97  , @enabled = 1  
98  , @freq_type = 4  
99  , @freq_interval = 1  
100  , @freq_subday_type = 4  
101  , @freq_subday_interval = 15  
102  , @freq_recurrence_factor = 0  
103  , @active_start_date = 20101213  
104  , @active_end_date = 99991231  
105  , @active_start_time = 0  
106  , @active_end_time = 235900  
107  , @schedule_uid = @LS_SecondaryCopyJobScheduleUID  
108 OUTPUT 
109  ,@schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID   
110 OUTPUT 
111 
112 EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 
113  @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId 
114   , @schedule_id = @LS_SecondaryCopyJobScheduleID   
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 115 
116 DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleUID As u niqueidentifier 
117 DECLARE @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID AS in t 
118  
119 EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule 
120 @schedule_name =N'LSRestoreSchedule_SERVIDOR-A\INSTANCIA_BASE'  
121 , @enabled = 1  
122 , @freq_type = 4  
123 , @freq_interval = 1  
124 , @freq_subday_type = 4  
125 , @freq_subday_interval = 15  
126 , @freq_recurrence_factor = 0  
127  , @active_start_date = 20101213  
128 , @active_end_date = 99991231  
129 , @active_start_time = 0  
130 , @active_end_time = 235900  
131 ,@schedule_uid = @LS_SecondaryRestoreJobSchedul eUID OUTPUT 
132 ,@schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobSchedule ID OUTPUT 
133 
134 EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule 
135  @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId  
136  , @schedule_id = @LS_SecondaryRestoreJobScheduleID 
137 END 
138 
139 DECLARE @LS_Add_RetCode2 As int 
140 
141 IF(@@ERROR= 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 
142 BEGIN 
143 
144 EXEC @LS_Add_RetCode2= 
145 master.dbo.sp_add_log_shipping_secondary_databa se 
146  @secondary_database = N 'BASE'  
147  , @primary_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
148  , @primary_database = N 'BASE'  
149  , @restore_delay = 0  
150  , @restore_mode = 1  
151  , @disconnect_users = 0  
152  , @restore_threshold = 45    
153  , @threshold_alert_enabled = 1  
154  , @history_retention_period = 4320  
155  , @overwrite = 1  
156  , @ignoreremotemonitor = 1  
157 END 
158 
159 IF(@@error= 0 AND @LS_Add_RetCode = 0) 
160 BEGIN 
161 
162 EXEC msdb.dbo.sp_update_job 
163  @job_id = @LS_Secondary__CopyJobId  
164  ,@enabled = 1  
165 
166 EXEC msdb.dbo.sp_update_job 
167  @job_id = @LS_Secondary__RestoreJobId  
168  ,@enabled = 1  
169 
170 END 
171 -- End: Script to be run at Secondary: [SERVIDOR-B\ INSTANCIA] 
172 
173 --  Begin: Script to be run at Monitor: [SERVIDOR - A\ INSTANCIA]  
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 174 EXEC msdb.dbo.sp_processlogshippingmonitorsecon dary  
175  @mode = 1  
176  , @secondary_server = N 'SERVIDOR-B\INSTANCIA'  
177  , @secondary_database = N 'BASE'  
178  , @secondary_id = N ''  
179  , @primary_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
180  , @primary_database = N 'BASE'  
181  , @restore_threshold = 45    
182  , @threshold_alert = 14420  
183  , @threshold_alert_enabled = 1  
184  , @history_retention_period = 4320  
185  , @monitor_server = N 'SERVIDOR-A\INSTANCIA'  
186  , @monitor_server_security_mode = 1  
187 
188 -- End: Script to be run at Monitor: [SERVIDOR-A\IN STANCIA] 
189 --------------------------------------------------- -------- 
190 --------------------------------------------------- -------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


