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Ocena

Podczas wykonywania ¢wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty!

Przed przyst¡pieniem do ¢wiczenia sprawd¹ obecno±¢ i stan sprz¦tu. Wszelkie nieprawidªowo±ci nale»y
natychmiast zgªosi¢ prowadz¡cemu.

Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia b¦dzie skon�gurowanie klastra wysokiej dost¦pno±ci udost¦pniaj¡cego stron¦ www i dzia-
ªaj¡cego w oparciu o model Shared Data. Do tego celu wykorzystane zostanie oprogramowanie Pacemaker,
serwer http apache, oraz DRBD

Podstawowa kon�guracja w¦zªów klastra

Do wykonania ¢wiczenia niezb¦dne b¦d¡ dwie maszyny wirtualne uruchamiane z obrazu centos6net na
dwóch ró»nych komputerach (gospodarzach). Maszyny te powinny by¢ tak skon�gurowane, aby dziaªaª
na nich poprawnie klaster udost¦pniaj¡cy usªug¦ www w trybie Shared Nothing. Innymi sªowy ma by¢
wykonana kon�guracja zgodna z instrukcj¡ do laboratorium o nazwie �Klastry wysokiej dost¦pno±ci�.

Instalacja i kon�guracja oprogramowania DRBD

21 Oprogramowanie DRBD nie jest dost¦pne w standardowym repozytorium dystrybucji CentOS. Do
doinstalowania go mo»na posªu»y¢ si¦ repozytorium o nazwie ElRepo1.

22 Na obu w¦zªach nale»y zainstalowa¢ oprogramowanie DRBD � pakiet drbd84-utils;

23 Konieczne jest jeszcze doinstalowanie odpowiedniego moduªu do j¡dra � pakiet kmod-drbd84;

24 Kon�guracja usªugi DRBD � w katalogu /etc/drbd.d utwórz plik kon�guracyjny, w którym:

• Zde�niuj zasób o nazwie danewww;

• Zasób ten ma tworzy¢ urz¡dzenie o nazwie drbd0

• W jego skªad maj¡ wchodzi¢ oba w¦zªy, które udost¦pnia¢ b¦d¡ partycj¦ sdb1 na wybranym
porcie;

Uruchomienie i przetestowanie dysku urz¡dzenia DRBD

21 W systemie znajduje si¦ drugi dysk sdb, który b¦dzie u»ywany do skªadowania danych przez DRBD.
Mo»na (cho¢ nie jest to konieczne) utworzy¢ na nim odpowiedni¡ partycj¦ o rozmiarze nie wi¦kszym
ni» 500 MB (skróci to czas synchronizacji urz¡dze«).

22 Na obu w¦zªach nale»y zaªadowa¢ moduª drbd do j¡dra systemu.

1El Repo mo»na doda¢ do systemu instaluj¡c pakiet: http://elrepo.org/elrepo-release-6-2.el6.elrepo.noarch.rpm
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23 Za pomoc¡ narz¦dzia drbdadm, na obu w¦zªach, wykonaj nast¦puj¡ce czynno±ci (po ka»dej z nich
sprawdzaj stan usªugi � plik /proc/drbd):

• Utwórz zasób md o nazwie zde�niowanej w pliku kon�guracyjnym;

• Uaktywnij go;

24 Po upewnieniu si¦, »e oba hosty DRBD s¡ do siebie podª¡czone ustaw jeden z nich jako gªówny
wymuszaj¡c synchronizacj¦ urz¡dze«; obserwuj post¦p synchronizacji na obu w¦zªach.

25 Na utworzonym urz¡dzeniu DRBD (na gªównym w¦¹le) utwórz system plików, podmontuj go i stwórz
na nim testow¡ stron¦ www o dowolnej tre±ci.

26 Wezwij prowadz¡cego celem sprawdzenia poprawno±ci wykonania ¢wiczenia.

Przygotowanie klastra Pacemaker do wykorzystywania i zarz¡dzania zasobem DRBD

Poni»sze czynno±ci nale»y wykonywa¢ na jednym z w¦zªów klastra � analogicznie jak w przypadku wcze-
±niejszej kon�guracji zasobów klastra.

21 Za pomoc¡ narz¦dzia pcs, zgodnie z tutorialem ze strony http://http://clusterlabs.org, na-
le»y:

• Zde�niowa¢ zasób reprezentuj¡cy urz¡dzenie drbd zarz¡dzany przez klaster;

• Zde�niowa¢ zasób odpowiedzialny za montowanie systemu plików z urz¡dzenia drbd w kata-
logu, w którym ma by¢ strona serwera www;

• Wymusi¢ na Pacemakerze uruchamianie wszystkich zde�niowanych zasobów na tym samym
w¦¹le,

• Okre±li¢ kolejno±¢ uruchamiania zde�niowanych usªug tak by serwer www uruchamiaª si¦ pod
warunkiem poprawnego podmontowania systemu plików na którym ma swoj¡ stron¦.

22 Wezwij prowadz¡cego celem sprawdzenia poprawno±ci wykonania ¢wiczenia.

Wykonanie testów przygotowanej kon�guracji

21 Po wykonaniu kon�guracji sprawd¹ na obu w¦zªach stan klastra � w wypadku problemów z zaapli-
kowaniem kon�guracji i z procesem corosync (patrz logi systemowe) zrestartuj wszystkie usªugi
zwi¡zane z klastrem.

22 Obserwuj uruchamianie poszczególnych usªug,

23 Sprawd¹ reakcj¦ klastra na zatrzymanie serwera www,

24 Dokonaj awarii gªównego w¦zªa � np. wyª¡czaj¡c maszyn¦ wirtualn¡, obserwuj¡c zachowanie klastra.

25 Przywró¢ klaster do poprawnego dziaªania i sprawd¹ zachowanie klastra na przerwanie poª¡czenia
pomi¦dzy w¦zªami,

26 Przywró¢ poª¡czenie heartbeat obserwuj¡c zachowanie klastra,

27 Spróbuj ponownie uruchomi¢ poprawnie klaster.

28 Wezwij prowadz¡cego celem sprawdzenia poprawno±ci wykonania ¢wiczenia.
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