
INFORMACE k HAVÁRII primárního serveru 
Aktuální informace 
14.4. 15:01 Informace po diagnostice havarových RAID polí: data budou z 90% zachráněna, 
někaterá budeme mít pravděpodobně v pátek a kompletní data pak pravděpodobně během 7 
dnů. 
14.4. 11:59 Chybné diskové pole je stále na diagonostice, další informace dnes kolem 18h  
-------------------------- 
Vyjádření společnosti k situaci s webovými daty: 
Vážení zákazníci,  
v noci na 13. 4. došlo k tragické havárii diskového pole (RAID 5 od HP), po výpadku více 
disků. Incident okamžitě zachytil náš monitoring a ihned jsme jej řešili. Obnova nebyla v 
tomto stavu zaručena, přesto jsme udělali vše k záchraně dat. Bohužel diskové pole nezačalo 
normálně fungovat.  
 
Poškozená data jsme tedy začali kopírovat ze zálohy z vyhrazeného zálohovacího serveru. 
Avšak během kopírování začalo zlobit diskové pole i zde až do stavu kdy z něj již nebylo 
možné číst. Zálohovací server je zcela samostatný server, s jinými disky, jiným řadičem pro 
RAID, nezávisle napájený, tak aby nebyl ovlivněn výpadkem hlavního serveru.  
 
Na produkční server jsme tedy dali nový disk, s alespoň neúplnými daty, a od rána řešíme 
obnovu jednotlivých webů a další záchranu původních diskových polí. Původní disky RAID 
je odpojen a specialisté pro záchranu dat provádějí diagnostiku. Dle prvního seznámení s 
problémem tomu dávají šance. Zítra kolem 10 hod bychom měli vědět přesněji a budeme Vás 
informovat.  
 
Situace, kdy krátce po sobě zkolabuje serverový RAID osazený serverovými disky hlavního 
serveru a následně zcela nezávislý RAID určený pro zálohy, je velmi výjimečná. Produkční 
server běží již roky bez jakýchkoliv závad hardware. I získávání jednotlivých webů ze záloh 
na žádosti zákazníků probíhalo bez problémů. Bohužel stalo se. Věc nás velmi trápí. Děláme 
vše co je v našich silách pro vyřešení.  
 
V produkčním serveru je vyměněn RAID řadič i disky, původní považujeme za vadné a 
nebudou již použity. Zálohovací server obdobně. U produkčního serveru zvýšíme bezpečnost 
redundance RAIDu, přidáním záložních spare disků. V tuto chvíli běží záloha dat, budou opět 
na více discích. A během zítřka obnovíme i zálohování www dat na zcela nový externí 
zálohovací server.  
 
Databáze, emaily ani weby na PHP 4 serveru nejsou tímto incidentem dotčeny, neboť jsou 
další samostatné servery / disková pole. Vzhledem k tomu, že databáze nebyly dotčeny lze 
(jako rychlé řešení pro opravu) původní data z Vašich záloh nahrát na FTP dotčené domény a 
napojit ji na databázi. Web bude opět fungovat - s původním nastavením i aktuálními daty z 
databáze.  
 
Pevně doufáme, že aspoň z jednoho diskového pole (na kterých nyní probíhají obnovovací 
práce) se podaří data zachránit a budeme moct obnovit data na FTP do podoby jako původní. 
Bohužel obnovení takovéhoto množství dat (přes 14 TB) bohužel a proces nelze nijak urychlit 
ani jinak uspíšit.  
 
V případě dotazů prosím volejte 603 974 356, nebo email podpora@unihost.cz  
 
Děkujeme za pochopení 
Tým Unihost.cz  


