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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, który b¦dzie udost¦pniaª prost¡
stron¦ www. Do tego celu wykorzystane zostanie oprogramowanie pacemaker oraz serwer http apache.

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 b¦d¡ peªni¢ rol¦ w¦zªów klastra HA. W
celu testowania pracy klastra konieczne b¦dzie wykorzystanie jakiegokolwiek systemu z przegl¡dark¡
internetow¡ - mo»e to by¢ system gospodarza lub jakakolwiek maszyna wirtualna z puli dost¦pnych
systemów.

Kon�guracja interfejsów sieciowych w¦zªów klastra

Maszyny wirtualne centos6net, które maj¡ peªni¢ rol¦ w¦zªów klastra posiadaj¡ po dwa nast¦puj¡ce
interfejsy sieciowe:

• Interfejs, którego adres sprz¦towy rozpoczyna si¦ na 52:54:29:a6:00:.. jest ustawiony jako bridge
do interfejsu �zycznego gospodarza, który ma wyj±cie do zewn¦trznych sieci. Obsªugiwany jest on
przez sterownik virtio_net 1. B¦dzie on peªni¢ rol¦ interfejsu zewn¦trznego dost¦pnego publicznie
z sieci zewn¦trznych.

• Interfejs, którego adres sprz¦towy rozpoczyna si¦ na 52:54:29:a6:01:.. jest ustawiony jako bridge
do drugiego interfejsu �zycznego gospodarza, który zarz¡dzany jest przez sterownik 8139cp. Karta
ta podpi¦ta jest do lokalnego switcha co umo»liwi zestawienie komunikacji wewn¦trznej pomi¦dzy
w¦zªami klastra.

Oba interfejsy s¡ nieaktywne podczas startu systemu maszyny wirtualnej.

Przygotowanie sieci na maszynach peªni¡cych rol¦ w¦zªów klastra

Na obu maszynach wirtualnych centos6net znajduj¡cych si¦ na ró»nych gospodarzach nale»y dokona¢
nast¦puj¡cych ustawie«:

21 Aktywowa¢ odpowiedni interfejs peªni¡cy rol¦ zewn¦trznego pobieraj¡c kon�guracj¦ sieciow¡ z ser-
wera DHCP ;

1Pomocnym przy identy�kowaniu interfejsów mo»e by¢ wywoªanie programu ethtool -i interface oraz plik
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
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22 Sprawdzi¢ poprawno±¢ kon�guracji sieciowej - obie maszyny powinny mie¢ swobodne wyj±cie �na
±wiat�;

23 Drugi interfejs sieciowy ma zosta¢ przygotowany do wymiany danych pomi¦dzy w¦zªami przez
Pacemakera. W tym celu nale»y nada¢ mu adres prywatny z sieci niewykorzystywanych w labora-
torium (uwaga: sieci 192.168.69.0/24 i 10.0.0.7/24 wykorzystywane s¡ przez gospodarza i nie
mog¡ by¢ u»yte) i sprawdzi¢ wewn¦trzn¡ komunikacj¦ pomi¦dzy w¦zªami klastra.

24 Nada¢ w¦zªom przyjazne nazwy zwi¡zane z ich kartami w sieci wewn¦trznej w celu uprzyjemnienia
kon�guracji � plik /etc/hosts.

Najlepiej jest zapisa¢ powy»sze ustawienia w odpowiednich plikach kon�guracyjnych dla obu inter-
fejsów: /etc/syscon�g/network-scripts/ifcfg-eth..., aby wykonana kon�guracja nie byªa zbyt ulotna.
W celu uproszczenia dalszej kon�guracji zaleca si¦ wyª¡czenie SELinuxa. Mo»na te» na pocz¡tku
wyª¡czy¢ �rewalla - oprogramowanie iptables; jednak w �nalnej kon�guracji powinien by¢ on
wª¡czony.

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

Instalacja i kon�guracja potrzebnego oprogramowania

21 Nale»y sprawdzi¢ czy poni»szy zestaw oprogramowania jest zainstalowany, a je±li nie � doinstalowa¢
brakuj¡ce pakiety:

• pacemaker

• httpd

• cman

• resource-agents

• pcs

• ccs

22 Za pomoc¡ narz¦dzia ccs na jednym z w¦zªów wygenerowa¢ plik kon�guracyjny o nazwie
/etc/cluster/cluster.conf, wykonuj¡c nast¦puj¡ce czynno±ci2:

• stworzy¢ nowy klaster o nazwie SWDCluster,

• doda¢ do klastra obie maszyny,

• skon�gurowa¢ rozsyªanie powiadomie« potrzebnych do dziaªania Pacemakera (fencing)

• przekopiowa¢ wygenerowany plik kon�guracyjny na drugi w¦zeª.

23 Do pliku /etc/syscon�g/cman doda¢ lini¦ CMAN_QUORUM_TIMEOUT=0, operacj¦ przeprowadzi¢ na obu
maszynach;

24 Uruchomi¢ usªug¦ cman

25 Za pomoc¡ narz¦dzia cman_tool sprawdzi¢ poprawno±¢ dziaªania klastra (UWAGA: przed przy-
st¡pieniem do dalszej kon�guracji nale»y upewni¢ si¦, »e oba w¦zªy s¡ podª¡czone do klastra).

26 Uruchomi¢ usªug¦ Pacemaker;

27 Wykorzystuj¡c narz¦dzie pcs sprawdzi¢ czy klaster uruchomiª si¦ poprawnie i czy oba w¦zªy s¡ w
stanie �online�3

28 Wykorzystuj¡c narz¦dzie pcs, na jednym z w¦zªów ustawi¢ nast¦puj¡ce parametry klastra:

• stonith-enabled=false

• no-quorum-policy=ignore

• migration-threshold=1

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

2Pomocnym mo»e by¢ tutorial ze strony http://clusterlabs.org opisuj¡cy kon�guracj¦ dla systemu Red Hat
3W wypadku pojawienia si¦ problemów z uruchomieniem klastra i komunikatach w logach systemowych dotycz¡cych

retransmisji pakietów przez proces corosync prostszym mo»e okaza¢ si¦ zatrzymanie wszystkich procesów zwi¡zanych z
klastrem i uruchomieniem wszystkiego od nowa :)
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Kon�guracja serwera www w obr¦bie klastra

Na obu maszynach udost¦pniana b¦dzie prosta strona www, której tre±¢ powinna stanowi¢ nazwa ma-
szyny, na której si¦ ona znajduje. Umo»liwi to szybsz¡ ocen¦ poprawno±ci wykonania ¢wiczenia. W tym
celu konieczne jest wykonanie poni»szych czynno±ci.

21 Nale»y zmody�kowa¢ plik kon�guracyjny apache'a � /etc/httpd/conf/httpd.conf, tak aby:

• Serwer nasªuchiwaª na adresie 0.0.0.0,

• Mo»liwy byª podgl¡d statusu serwera www (/server-status z adresów sieci wewn¦trznej.
Jest to krok niezb¦dny do poprawnego funkcjonowania Pacemakera.

22 Za pomoc¡ narz¦dzia pcs doda¢ globalny (zewn¦trzny) adres klastra (najlepiej jako zasób IPaddr).
Nast¦pnie nale»y sprawdzi¢, czy kon�guracja zostaªa przyj¦ta i czy zasób zostaª udost¦pniony:

• kontrolowanie statusu klastra,

• sprawdzenie dost¦pno±ci klastra pod skon�gurowanym IP - czy jest on dost¦pny z komputera
klienckiego (dowolny gospodarz lub dowolna maszyna wirtualna nie b¦d¡ca w¦zªem klastra).

23 Skon�gurowa¢ usªug¦ apache w oprogramowaniu Pacemaker, tak aby byªa dost¦pna niezale»nie od
awarii któregokolwiek z w¦zªów klastra i w analogiczny sposób sprawdzi¢ poprawno±¢ kon�guracji.

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

Wykonanie testów przygotowanej kon�guracji

21 Po zako«czeniu kon�guracji i upewnieniu si¦, »e klaster dziaªa poprawnie nale»y:

• Sprawdzi¢ reakcj¦ klastra na zatrzymanie serwera www,

• Dokona¢ awarii gªównego w¦zªa � np. wyª¡czaj¡c maszyn¦ wirtualn¡, obserwuj¡c zachowanie
klastra,

• Przywróci¢ klaster do ponownego, poprawnego dziaªania i dokona¢ awarii poª¡czenia wewn¦trz-
nego heartbeat obserwuj¡c zachowanie klastra,

• Przywróci¢ poª¡czenie obserwuj¡c dziaªanie klastra.

22 Obecnie serwer www mo»e dziaªa¢ na innej maszynie, ni» ta, która posiada skon�gurowany ze-
wn¦trzny adres IP klastra. Skon�guruj zatem poprawnie Pacemakera � tak, aby usªuga apache

uruchamiana byªa zawsze na tej maszynie, na której ustawiony jest adres klastra.

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

3


